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Onderwerp

Reactie Ondernemingsraad op de meeste recente ontwikkelingen.

Geachte voorzitter, geachte mevrouw Bouvy-Koene,
De Ondernemingsraad is door de WOR bestuurder, de heer Van der Veer, op 2 december 2016 bijgepraat
over de meest recente ontwikkelingen.
In onze rol als Ondernemingsraad en met de bevoegdheden die de Wet op de Ondernemingsraden ons
geeft, willen wij onderstaand statement afgeven. Dat wij daarbij een zeer onconventionele stap zetten
door ons direct te wenden tot het Dagelijks Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde realiseren wij
ons, doch is gezien de omstandigheden noodzakelijk.
Dit statement slaat niet op de relatie tussen de Ondernemingsraad en de WOR bestuurder. Wij hebben als
Ondernemingsraad een constructieve en transparante relatie met de WOR bestuurder. In de afgelopen
periode hebben wij (gevoelige) onderwerpen op de agenda gezet en besproken. Het gaat daarbij om
onderwerpen die naar mening van de Ondernemingsraad het ondernemingsbeleid en de
personeelsbelangen ernstig raken. Er zijn, in voortdurend dialoog met de Ondernemingsraad, door de
directie van de Werkorganisatie stappen gezet ter verbetering. Daarbij gaat het, weliswaar langzaam, wel
de goede kant op.
Statement:
De Ondernemingsraad merkt echter op, dat deze ontwikkelingen, bij voortduring ernstig worden geschaad
door(dat):


een niet te stoppen (politieke) drang tot bezuinigingen met daarbij onrealistische opdrachten aan
de Werkorganisatie Duivenvoorde deze bezuinigingen in te vullen;



er bezuinigingen worden voorgesteld zonder dat daarbij ook wordt aangegeven welke taken er
dan niet meer door de Werkorganisatie behoeven te worden uitgevoerd;
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het moeiteloos toevoegen van (politieke) opdrachten aan de al overvolle agenda van de
Werkorganisatie;



bij de oprichting van de ambtelijke werkorganisatie (met een verplichte formatiereductie), de
twee gemeentebesturen geheel eigen wensen en zelfstandige verwachtingen blijven nastreven;



deze ontwikkelingen bij collega’s leiden tot een oneigenlijke werkbelasting die zich uit in een (te)
hoge werkdruk, ziekteverzuim, psychische en lichamelijke klachten.

Verzoek
De Ondernemingsraad verzoekt de voorzitter van het Dagelijks Bestuur dit statement te delen met beide
gemeentebesturen teneinde te komen tot verbetering van de personeelsbelangen van de Werkorganisatie
Duivenvoorde.
De Ondernemingsraad is bereid dit statement, indien gewenst, nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Namens de OR,
de voorzitters

Carla van Tienhoven

Hans van der Klaauw

