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2017: een korte impressie 
In januari startte de nieuw gekozen ondernemingsraad voor de zittingstermijn 

2017-2019. De nieuwe ploeg heeft gezamenlijk een visie opgesteld voor deze 

periode: 

 

De OR gaat en staat voor een organisatie waarvan de cultuur open en transparant 

is. Waarin leren en ontwikkelen voorop staan. Waar medewerkers de ruimte 

krijgen invulling te geven aan hun werk en waar het leiderschap ondersteunend, 

coachend en vol vertrouwen is. 

 

Vanuit deze visie heeft de OR in het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de 

positie van de medewerkers in de veranderende organisatie: 

 

Onderzoeken en uitkomsten 

In 2017 heeft Woonstad Rotterdam 3 onderzoeken laten uitvoeren naar het 

welzijn en welbevinden van zijn medewerkers: het 

medewerkersmotivatieonderzoek, het onderzoek psychosociale arbeidsbelasting 

en de vitaliteitstest. 

De uitkomsten van de eerste 2 leken in tegenspraak met elkaar, de analyse ervan 

heeft veel tijd gekost. OR, bestuurder en manager P&O hebben hun mening 

gedeeld over de resultaten en gewenste opvolging. Momenteel worden de 

uitkomsten van MMO en PSA in de teamoverleggen besproken, de OR zal met de 

conclusies die medewerkers hieruit trekken in 2018 verder aan de slag gaan. 

 

Organisatieontwikkelingen 

De OR is door de directeuren en managers van domeinen en afdelingen steeds 

vroegtijdig geïnformeerd en meegenomen in de planvorming. Dat gold voor de 

afdelingen I&A, het team VvE Vertegenwoordiging, het domein VGBO, en de pilot 

bij het onderdeel Verhuur. In een open sfeer kon de OR inbreng leveren. 

Binnen Woonstad Rotterdam is eind 2017 een eerste stap gezet in de richting van 

nadrukkelijke talentontwikkeling: medewerkers kregen een talentscan die als 

basis dient voor het startgesprek dat zij met hun leidinggevende hebben. 

 

2017: verantwoording  
Nieuwe ondernemingsraad 

2017 ging van start met een nieuwe OR. Na de organisatieomslag van een regio-

indeling naar domeinen in 2016 besloot de OR zijn kiessysteem aan te passen en 

te gaan werken met kiesgroepen. (Na raadpleging van alle medewerkers: 

driekwart van de stemmers koos voor het nieuwe systeem.) Hierdoor zijn de 

domeinen evenredig vertegenwoordigd in de OR. 

De OR bestaat uit 9 leden, 3 daarvan waren een vorige termijn al lid, 6 zijn voor 

het eerst gekozen*. 

 

Inwerken en uitdiepen 

Nieuwe OR leden kregen in februari een training over de basis van de 

medezeggenschap, de Wet op de Ondernemingsraden.  

Later die maand heeft de voltallige OR een tweedaagse training gevolgd. Dit heeft 

geleid tot het eerder genoemde visiedocument waarin de OR zijn uitgangspunten 
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en doelen voor de komende zittingsperiode heeft geformuleerd. Deze 

vormen de toetssteen voor het handelen van de OR. 

In mei heeft de OR onder begeleiding van P&O een managementdrivessessie 

gevolgd waarbij het teambeeld MD is onderzocht. 

 

Overleggen, onderzoeken en afstemmen 

Een OR kent vele overleggen. De formele: 6 keer per jaar met de bestuurder, 2 

keer per jaar met een delegatie van de RvC. En 1 keer per jaar een evaluatie met 

de bedrijfsarts en de vertrouwenspersonen.  

De verslagen van de interne OR vergaderingen en de overlegvergaderingen 

worden gedeeld met alle collega’s. 

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

ombudsman/vrouw of klankbord voor hun collega’s. Om aangehaakt te blijven bij 

ontwikkelingen in de organisatie, is er informeel overleg tussen de bestuurder en 

het dagelijks bestuur van de OR. Daarnaast is er frequent overleg tussen de 

VGWM**- en sociale commissie van de OR met personeelsadviseurs, de 

preventiemedewerker en de manager P&O. 

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. 

Bij advies- en instemmingsaanvragen met personele consequenties gaat de OR in 

gesprek met medewerkers. Het afgelopen jaar was er een vruchtbare sessie met 

de medewerkers I&A over de omvorming van hun afdeling naar een team DIT en 

een team ICT. 

In 2017 is de OR gestart met een nieuwsbrief per e-mail, aan alle medewerkers, 

bestuur en RvC. De nieuwsbrief wordt na iedere overlegvergadering verstuurd en  

positief gewaardeerd door de ontvangers. 

 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. 

 

Advies- en instemmingsaanvragen 

In 2017 heeft de OR geadviseerd over en ingestemd met: 

- afdelingsreorganisatie I&A 

- afdelingsreorganisatie VGBO 

- arbobeleid 

- bedrijfsarts/casemanager 

- beoordelingssysteem 

- calamiteitenrooster 

- klokkenluidersregeling 

- nevenwerkzaamhedenregeling 

- overgang klantenservice Stadswonen naar klantcentrum Woonstad 

Rotterdam 

- privacyreglement 

- verplichte collectieve vrije dagen 2018 
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Deze adviezen en instemmingen zijn uiteraard beschikbaar voor alle 

collega’s. 

 

Uitstroom en instroom 

In september is OR lid Anne van Gelder elders gaan werken zodat er een zetel 

voor de kiesgroep Sturende afdelingen vrijkwam. Levent Altun heeft met veel 

enthousiasme Anne’s plaats in de OR ingenomen. 

Plaatsvervangend voorzitter Ger Moeken had bij zijn kandidaatsstelling al 

aangekondigd halverwege de zittingstermijn met vroegpensioen te willen gaan. 

Claudia Hageraats heeft zich kandidaat gesteld als zijn opvolger in het dagelijks 

bestuur, met instemming van de OR. De overdracht van werkzaamheden volgt in 

het voorjaar van 2018.  

 

* Anne van Gelder (tot september 2017), Bianca de Noten, Claudia Hageraats, 

Ger Moeken (plaatsvervangend voorzitter), Jacqueline Bozuwa, Jacqueline de 

Rooij, Laurens van der Laan, Levent Altun (vanaf oktober 2017), Niels 

Christophersen (voorzitter), Tom van Zwienen. 

 

**Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. 


