Samen op weg naar gemeente Maashorst

Werkgroepen Herindeling – Deelnemers vanuit de organisaties

Werkgroep Herindelingsontwerp

Werkgroep Visie & Participatie

MEDEZEGGENSCHAPSORGANEN
SOR = Samenwerkende Ondernemingsraden
Deelnemers: alle OR-leden vanuit de gemeenten Landerd en Uden
Taken: Personele afspraken (vacaturebeleid), regelingen Personeelshandboek
m.u.v. lokale arbeidsvoorwaarden, functiewaarderingssysteem, functieboek
EEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE SOR
SLUIT AAN BIJ ELK OVERLEG VAN DE WERKGROEPEN
ALS TOEHOORDER, SIGNALEN TE BESPREKEN

BLO = Bijzonder Lokaal Overleg
Werknemersdelegatie BLO: alle leden van de Lokaal Overleggen gemeenten Landerd en Uden
+ vakbondsbestuurders FNV en CNV

Werkgeversdelegatie BLO:

portefeuillehouders, kwartiermaker, HR-adviseurs, juridisch adviseur

Taken: Sociaal Overdrachtsprotocol, afspraken over lokale arbeidsvoorwaarden
EEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE BLO
SLUIT AAN BIJ ELK OVERLEG VAN DE WERKGROEP PERSONEEL
ALS TOEHOORDER, SIGNALEN TE BESPREKEN

Bouwen van nieuwe organisatie – Deel 1
Besturings- en Organisatiefilosofie
• Inspiratiesessies voor Werkgroepleden zelf
• Online sessies voor medewerkers voor input op de thema’s
kernwaarden, sturing en leiderschap, participatie samenleving,
clustering van taken, van buiten naar binnen werken, samenhang van de diverse teams
• Sessie met gezamenlijk college Maashorst

Ontwerpen hoofdstructuur nieuwe organisatie
• Input via werksessies met leidinggevenden, sleutelposities en leden SOR gemeenten Landerd en Uden
• Terugkoppeling opgehaalde ideeën, suggesties vanuit de werksessies
• Inventarisatie logische clustering teams en taken; opbouw managementstructuur passend bij
organisatiefilosofie
• Werksessies met + Enquête onder medewerkers over kernwaarden, inrichting managementstructuur,
omvang teams, wat wil je meenemen naar nieuwe organisatie en wat wil je achterlaten

Bouwen van nieuwe organisatie – Deel 2
Uitwerking hoofdstructuur in teams
• Werksessies voor leidinggevenden, diverse medewerkers en leden SOR per Domein
• Verdiepingssessies om verder te praten over taken, waar overlappen teams elkaar, waar zitten de
rafelranden
• Opstellen 1e versie teamindeling nieuwe organisatie
• Presentatie 1e versie teamindeling
• Vragenuurtjes voor medewerkers n.a.v. 1e versie teamindeling
• Adviesaanvraag SOR
• Input SOR en medewerkers afwegen + verwerken in 2e versie teamindeling
• Advies SOR, vaststelling teamindeling en bekendmaking online laatste versie teamindeling

Bouwen van nieuwe organisatie – Deel 3

Van hoofdstructuur naar fijnstructuur
• De Domeinen zijn bekend; de Teams zijn bekend
• Nu Teamindeling uitwerken in Taken, Functies en Formatie
• Inspiratiesessies voor medewerkers over taken, taakverdeling,
(toekomstige) functies en formatie
• Bouwsessies voor leidinggevenden: meenemen ideeën en suggesties inspiratiesessies medewerkers en
input over taakverdeling, (toekomstige) functies en formatie
• Vertegenwoordigers vanuit de SOR wonen sessies met medewerkers en leidinggevenden bij

Volgende stappen
• Uitwerken alle input, ideeën, suggesties in een voorlopige opzet van de teams met taken, functies en
formatie.
• Overleg voeren met SOR
• Opstellen WAS-WORDT lijst
• Opstellen concept functieboek op basis van nieuw functiewaarderingssysteem HR21
• Advies SOR
• Vaststellen functieboek en bekendmaken aan de medewerkers (planning 1-6-2021)
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Overgang van Onderneming (OVO)
Vanaf 01-01-2020 valt de gemeentelijke herindeling onder Overgang van Onderneming.
De spelregels zijn gewijzigd.
Op basis van OVO gaat iedere (payroll)medewerker die op aanvangsdatum nieuwe
organisatie in dienst dan wel werkzaam is bij de oude organisaties mee over naar de
nieuwe organisatie! M.u.v. gemeentesecretarissen en griffiers.
Vooral is artikel 7:663 van het Burgerlijk Wetboek van belang.
Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die
onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege
over op de verkrijger.
Het opzegverbod van artikel 7:670, lid 8 Burgerlijk Wetboek is van toepassing (m.u.v. gemeentesecretarissen en
griffiers): Medewerkers mogen niet worden ontslagen, ook niet na de herindeling vanwege de herindeling.

Overgang van Onderneming – Vervolg 2
Van Sociaal Plan naar Sociaal Overdrachtsprotocol – overeenstemming in het BLO bereiken
Een mix van nieuwe en oude begrippen
Doorplaatsingen

Passende functies

Onderling uitwisselbare functies

Geschikte functies

Opzegverbod wettelijk geregeld

Werkgelegenheidsgarantie niet meer nodig

Rechten en plichten wettelijk geregeld

Afspraken over rechten en plichten niet meer nodig

Adviescommissie (door)plaatsingen

Plaatsingsadviescommissie

Bovenformatie / Afspiegelingsbeginsel?

Herplaatsingsmogelijkheden

Flankerend beleid

Flankerend beleid

Technisch beraad / Formeel overleg BLO

Overgang van Onderneming – Vervolg 3
Harmonisatie Lokale Arbeidsvoorwaarden – mag en kan dat?
overeenstemming in het BLO bereiken
Harmonisatie lokale arbeidsvoorwaarden versus overgang rechten en plichten medewerkers op basis van
OVO

Wens organisaties:
vanaf de start 1 pakket van lokale arbeidsvoorwaarden +
personele regelingen voor alle medewerkers in de nieuwe organisatie.
Gelijkheidsgevoel.
Vragen:
Kunnen en willen we hierover afspraken maken in het BLO?
Wat is daarvoor nodig zonder afbreuk te doen aan de rechten en plichten van onze medewerkers?
Willen we starten met een nieuwe organisatie die 3 pakketten kent aan lokale arbeidsvoorwaarden en dus 3
Personeelshandboeken?

