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Ondernemingsraad Woonstad Rotterdam 
 
Innovatieve medezeggenschap 

De ondernemingsraad, het medezeggenschapsorgaan van medewerkers van 

Woonstad Rotterdam, hecht eraan zo vroeg mogelijk bij besluitvormingsprocessen 

betrokken te zijn. Bij het simpelweg volgen van de Wet op de Ondernemingsraden 

(WOR) zou de invloed van medewerkers in onze optiek te schraal zijn. Want hoe 

ziet dat eruit? 

De bestuurder ontwikkelt een plan, al of niet in samenwerking met het MT. Als dit 

plan gevolgen heeft voor de organisatie en/of de medewerkers, dan geldt vaak een 

advies- of instemmingsrecht voor de OR. In dat geval neemt de bestuurder een 

voorgenomen besluit en legt dat voor aan de OR met een verzoek te adviseren of 

in te stemmen. 

Aan het einde dus, van het hele proces waarin verschillende scenario’s zijn 

onderzocht, besproken, gewogen en afgewezen.  

OR en bestuur zijn van mening dat de OR een wezenlijker bijdrage kan leveren door 

in een vroeg stadium aan te sluiten bij dit proces, waarbij de daadwerkelijke 

advisering/instemming een sluitstuk is in plaats van het doel op zich. 

Besluitvorming wordt meer gedragen door aan het begin al de stem van 

medewerkers mee te wegen. 

 

Daarnaast houdt Woonstad Rotterdam zich al enige jaren niet meer aan de 

traditionele werkwijze waarbij de bestuurder de enige gesprekspartner is van de 

OR. Steeds meer directeuren en managers zoeken de OR op om hun plannen te 

toetsen en aan te scherpen. Hierdoor geven we gezamenlijk invulling aan 

professionele medezeggenschap.  

 

Tot slot is de OR niet alleen in afwachting van plannen van bestuurder en MT, maar 

ontwikkelt zelf ook initiatieven. Op basis van signalen uit de organisatie heeft de 

OR ervoor gezorgd dat er nu een pilot loopt met een businesscard voor zakelijk 

reizen (zodat medewerkers hun kosten niet meer hoeven voor te schieten), is er 

duidelijkheid gekomen over salarisontwikkeling bij interne doorstroming, en zijn 

ingehuurde medewerkers op geoutsourcete werkzaamheden voortaan welkom bij 

de Woonstad feesten.  

 

Talentontwikkeling 

OR leden verrichten hun taak naast hun reguliere werkzaamheden. En wat voor het 

reguliere werk geldt, geldt ook voor de OR-taak: dit gaat het best als medewerkers 

optimaal worden ingezet op hun talenten en vaardigheden. In 2018 heeft de OR 

zijn aanwezige talenten en managementdrives in kaart gebracht en onderzocht hoe 

deze het best tot hun recht kunnen komen binnen de verschillende commissies, 

taken en rollen binnen de OR. Onderlinge coaching en begeleiding vanuit het 

dagelijks bestuur (DB) leiden daarbij tot een goed werkend team waarin iedereen 

zich verder kan ontwikkelen en verbeteren.  

 

Zelfsturend team 

Over en met zelfsturende teams is het afgelopen decennium veel geschreven, 

gesproken en geëxperimenteerd. Opvallend is dat daarbij nooit een OR genoemd 

wordt. En dat terwijl zelfs in de meest hiërarchisch ingerichte organisaties er al 

tijdenlang zo’n team rondloopt en vaak prima functioneert. 
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Onze OR kent geen leidinggevenden, stelt eigenstandig doelen, verdeelt onderling 

de taken en organiseert zelf verbeterslagen in het functioneren. Dat alles in een 

dynamische omgeving, en veel interne dynamiek door het vertrek in 2018 van twee 

OR leden en de komst van twee nieuwe leden. En in onze optiek, in tegenstelling 

tot het werken met zelfsturende teams in andere velden, met prima resultaten. 

 

2018: verantwoording  
In 2018 startte Woonstad Rotterdam met een vernieuwd intranet. Hier kunnen 

medewerkers zelf berichten posten, groepen aanmaken om met elkaar te werken, 

en reageren op geplaatste items. De OR heeft ook intranetgroepen gemaakt, een 

voor intern overleg en een om alle medewerkers op de hoogte te houden van de 

werkzaamheden van de OR. In de laatste groep worden alle verslagen, adviezen en 

instemmingen en berichten daarover geplaatst. We merken aan reacties van 

collega’s dat dit wordt gewaardeerd.  

 

Advies- en instemmingsaanvragen 

In 2018 heeft de OR geadviseerd over of ingestemd met de volgende dossiers: 

 Aanpassing Arbocontract 

 Agressieprotocol 

 Afstoten kantoor Westblaak 

 Benoeming lid RvC 

 Beoordelingssysteem 

 Flexware  

 Gedragscode integriteit 

 Herbenoeming voordrachtskandidaat OR RvC 

 Opbouw verlof tijdens gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 

 Preventiemedewerker functiebeschrijving en aanstelling 

 Productgroepen VGBO 

 Projectleiders Techniek, rol in ALV van VvE’s 

 Salarisbeleid 

 Samenvoegen functie terugkoop en verkoop 

 Strategie en communicatie, aanpassing afdeling en plaatsingsplan 

 Verplichte vrije dagen 2019 

 VvE vertegenwoordiging, inrichting nieuwe afdeling en 

functiebeschrijvingen 

 

Overige dossiers 

Naast bovengenoemde onderwerpen bespreekt de OR regelmatig met de 

bestuurder en de manager P&O zaken als het leiderschapstraject, 

medewerkerstevredenheid, werkdruk, ziekteverzuim, talentontwikkeling, zaken 

waar momenteel geen advies of instemming voor gevraagd wordt maar waar de OR 

zeker een taak en rol in heeft.  

 

Deskundigheidsbevordering 

De OR moet zijn kennis actueel houden en zijn vaardigheden zo goed mogelijk 

benutten en ontwikkelen. Jaarlijks houdt de OR onder begeleiding van een externe 

trainer een tweedaagse, waarin het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en waarin het 

plan van aanpak voor het komende jaar wordt vastgesteld. 

Beginnende OR leden (in 2018 stroomden 2 nieuwe leden in) krijgen een 

basiscursus Wet op de Ondernemingsraden. 
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Een ander vast gegeven is het volgen van de workshopdag van OR-net. De 

workshops richten zich op kennisoverdracht èn persoonlijke ontwikkeling: 

veranderde wet-en regelgeving, ontwikkelingen in de medezeggenschap, maar ook 

effectief onderhandelen en communiceren.  

In 2018 zijn daarnaast workshops en symposia bijgewoond over VGA en Arbo-

zaken. 

 

Overleggen, onderzoeken en afstemmen 

In 2018 heeft de OR 6 keer overleg gevoerd met de bestuurder, en 2 keer met een 

delegatie van de RvC. Het DB van de OR heeft daarnaast 6 keer per jaar informeel 

overleg met de bestuurder en de manager P&O om elkaar bij te praten over actuele 

zaken.  

Verder is er frequent overleg tussen de VGWM1-commissie en sociale commissie 

van de OR met businesspartners P&O, de preventiemedewerker en de manager 

P&O. 

Daarnaast is er veel informeel overleg. OR leden fungeren vaak als 

ombudsman/vrouw of klankbord voor hun collega’s.  

De OR wordt regelmatig geïnformeerd door directeuren en managers over plannen 

en ontwikkelingen binnen hun domein of afdeling. Hierdoor kan de OR zich beter 

voorbereiden op eventuele toekomstige adviesaanvragen. 

Er is afstemming met de ondernemingsraden van andere corporaties over zaken als 

cao (onderhandelingen), sociaal plan, strategische personeelsplanning en 

organisatieontwikkelingen. Dit gebeurt binnen het grotere verband van de 

Vernieuwde Stad corporaties en binnen het platform voor Rotterdamse corporaties. 

 

Samenstelling OR  

In mei en september zijn helaas twee OR leden gestopt, Ger Moeken vanwege 

vroegpensioen en Laurens van der Laan vanwege een baan elders.  

Claudia Hageraats is vervolgens gekozen tot plaatsvervangend voorzitter, de rol die 

Ger had.  

En gelukkig waren er enthousiaste collega’s die de vrijgekomen zetels wilden 

bezetten. Suzie de Haan is de opvolger van Ger namens de kiesgroep VGBO. Zij 

had zich als enige kandidaat gesteld zodat er geen verkiezingen nodig waren. Dat 

was ook het geval bij de kiesgroep V&W: Patricia Schilten was de eerstvolgend 

gekozene bij de verkiezingen in 2016 en zij was nog steeds bereid plaats te nemen 

in de OR.  

De OR bestaat nu uit de volgende leden (met tussen haakjes de kiesgroep die zij 

vertegenwoordigen): Bianca de Noten (V&W), Claudia Hageraats (CAS), Jacqueline 

Bozuwa (V&W), Jacqueline de Rooij (sturende afdelingen), Levent Altun (sturende 

afdelingen), Niels Christophersen (ondersteunende afdelingen), Patricia Schilten 

(V&W), Suzie de Haan (VGBO), Tom van Zwienen (VGBO). De OR wordt 

ondersteund door ambtelijk secretaris Bernadine Nijenhuis. 

 

 

                                                
1 Veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu 


