OR EN OVERHEID

TEKST LOEK KUSIAK BEELD ESTHER VAN EIJK

Gemeente Leidschendam-Voorburg:

Aan tafel over
arbeidsvoorwaarden
De or van de gemeente LeidschendamVoorburg heeft een arbeidsvoorwaardencommissie opgericht. En compenseert zo
het gebrek aan vakbondskandidaten voor
het ‘Lokaal Overleg’.

A

krijgt is dus behoorlijk uitgebreid,’ constateert Van Fessem. ‘In het convenant
hebben we ook vastgelegd dat het voor
een breed draagvlak nodig is dat in de
arbeidsvoorwaardencommissie bij
voorkeur ook drie medewerkers zitten
die lid zijn van een vakbond.’

an de eenzijdigheid van de ar-

bedacht de or – getraind door Marcel

Spraakverwarring

beidsverhoudingen bij de over-

Daems van bureau MEDE – dat de ge-

Voordat de Wnra werd ingevoerd en het

heid is op 1 januari van dit jaar

kozen medezeggenschap het LO-over-

GO nog intact was, bestond er in

een einde gekomen met de invoering

leg over arbeidsvoorwaarden ook best

Leidschendam-Voorburg al regelmatig

van de Wet normalisering rechtspositie

zelf voor zijn rekening kon nemen.
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meentesecretaris is. Bij onderwerpen in

Als opvolger van het GO regelt hoofd-

van de or, zoals het instemmingsrecht.’

GO waarvan ik vond dat ook de or een

stuk 12 van de nieuwe Cao gemeenten

Artikel 12 van de Cao gemeenten geeft
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Loopbaanbeleid
Vooruitblikkend op aandachtspunten
voor de nieuwe or die na verkiezingen
in maart aan de slag gaat, zegt Van Fessem: ‘We willen een strategisch plan
over waar het de komende jaren met de
organisatie naartoe moet en wat de gevolgen zijn voor onze arbeidscontracten
en de arbeidsvoorwaarden. De or-commissie arbeidsvoorwaarden wil hierin
met een goed mandaat opereren. Hebben we bijvoorbeeld wel een goed aanstellings- en ontslagbeleid, nu ambtenaren door de Wnra een tweezijdig
Or Leidschendam-Voorbug, in het midden zit or-voorzitter Ingrid van Fessem.

arbeidscontract krijgen? Dat blijkt bij
ons nog niet goed geregeld te zijn.
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Binnenlands Bestuur in 2018. Hoge
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drie jaar doen, maar dan is de rek er
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burg, die net als veel andere gemeenten

wel uit.’

ten mee kampen. En er is krapte op de
arbeidsmarkt. Als gemeentelijke orga-
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werkdruk is toegenomen. ‘De or krijgt

Centrum naar zaterdag verschuiven
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ondanks bezwaren van de or en mede-

kennis op te bouwen, bereik je ook dat

over soms extreme arbeidsbelasting,’

werkers, mede uit vrees voor extra

oudere medewerkers minder worden

signaleert or-voorzitter Van Fessem.

werkdruk. Op zaterdag is menskracht

belast en zij het werk langer gemoti-

‘Ook in het college wordt de vraag ge-

duurder. Je moet ict-systemen laten

veerd volhouden.’

steld of we onze medewerkers niet

draaien en veel andere organisatori-

En daar ligt volgens Ingrid van Fessem

overvragen. Er loopt een onderzoek

sche dingen regelen. Uiteindelijk heeft

ook na de verkiezingen in maart, een
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werkdruk en psychosociale belasting

ling op zaterdag als pilot in de zomer-
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zijn meegenomen. De resultaten ko-

maanden uit te proberen. De or wil dat
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hrm-gebied. Dat schept voor medewer-

wordt, en daarna ook een grondige
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de diverse mogelijkheden voor loop-

werkstress is de verantwoordelijkheid

voor je het weet is zoiets definitief.’

baanontwikkeling.’
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