OR IN HET NIEUWS

TEKST LOEK KUSIAK BEELD UWV

Reorganisatie UWV met werkvloer als klankbord en waakhond

Or blokkeert nieuwe
laag managers
Onder druk van een dagvaarding bij de
Ondernemingskamer koos het UWVbestuur eieren voor zijn geld. Met de or
werd een akkoord bereikt over vergaande
inspraak bij een ingrijpende reorganisatie
over de informatievoorziening.

I

‘In deze vernieuwde UWV-organisatie,’
legt Glasbergen uit, ‘worden medewerkers geacht te werken volgens de zogeheten Agile-methode. Dat is een kortcyclische en flexibele manier van
samenwerken in multidisciplinaire
teams, met de nodige bevoegdheden
voor zelfsturing van deze teams om
zelf hun werkvoorraad te bepalen.
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‘Contraproductief’
Zij vervolgt: ‘Toename van management en control, van het opwaarderen
van functies van leidinggevenden alsook de grote hoeveelheid veranderingen in zeer korte tijd zouden puur contraproductief werken. Wie Agile wil
werken, moet dat slim en slank organiseren en bij de besturing van de organisatie minder mensen aan het werk
zetten in plaats van een structuur op te
tuigen met extra leidinggevenden, beleid en controlefuncties en bijbehorende salarissen. Bovendien wilde UWV
het aantal uitvoerende medewerkers
met vijf procent schrappen. Ook dat
kon de or niet accepteren.’
Saillant was ook dat voor de nieuwe
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Glasbergen: ‘De or kan via de Praktijk-
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werknemersparticipatie bij de opgave
hoe UWV publieke instelling doelmatig

overleg met de or te heropenen. Wat
volgde was een meerdaagse overleg-

Cultuurverandering
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