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Arbitrage inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de 

werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van  

de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) 

 

 

Bij brief van 2 april 2014 hebben de werkgevers- en de werknemersdelegatie van de commissie voor 

georganiseerd overleg van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) de Lokale Advies- en Arbitrage 

commissie (LAAC) verzocht om arbitrage. 

 

I. Verzoek om arbitrage 

De werkgevers- en de werknemersdelegatie verschillen van mening over de wijze waarop de 

personele gevolgen van de komende reorganisatie opgevangen moeten worden. Geen verschil van 

mening bestaat over de geldigheid van het bestaande sociaal statuut, maar de werkgeversdelegatie 

wil op basis van objectieve criteria en een objectieve selectiemethode voor leidinggevenden,  ook als 

het ongewijzigde functies betreft, de geschiktheid voor de functie als selectiemethode hanteren, terwijl 

de werknemersdelegatie voor alle medewerkers, inclusief leidinggevenden, in geval van ongewijzigde 

functies objectieve plaatsingscriteria wil afspreken, waarbij geen geschiktheidstoets plaatsvindt. Ter 

beslechting van dit geschil is bij brief van 2 april 2014 gevraagd bindend te adviseren over de vraag of 

de werknemersdelegatie in redelijkheid haar instemming kan onthouden aan de door de 

werkgeversdelegatie voor leidinggevenden voorgestelde selectiemethode. 

 

Zowel de werkgeversdelegatie als de werknemersdelegatie zijn gehoord tijdens een zitting van de 

LAAC, gehouden op donderdag 1 mei 2014 te Utrecht. De heer M.C.F. Gravelotte, directeur a.i. en de 

heer M.S. Furrer, senior adviseur Personeel & Organisatie waren aanwezig namens de 

werkgeversdelegatie. De werknemersdelegatie werd vertegenwoordigd door de heer R. Visser en K. 

Eding (ABVAKABO FNV) en de heer P. van der Meiden en A. Los (CNV Publieke Zaak).  

 

II. Het ontstaan van het geschil 

De ODRU, die sinds 1 juli 2012 bestaat, is ontstaan uit een fusie van twee gemeenschappelijke 

regelingen, de Milieudienst Noord-West Utrecht (NWU) en de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht (ZOU). 

Het nog vigerende Sociaal Statuut Omgevingsdienst NWU-ZOU is in december 2011 met het oog op 

deze fusie tot stand gekomen. Op grond van artikel 1:3 loopt het Sociaal Statuut af zodra de fusie 
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volledig is afgerond en een nieuw Sociaal Statuut is vastgesteld. Dat laatste is niet het geval. 

Vanwege financiële tekorten heeft het Algemeen Bestuur van de ODRU op 12 december 2013 

besloten het programma ODRU op Orde vast te stellen. Het hieruit voortvloeiende reorganisatieplan is 

in de commissie voor georganiseerd overleg aan de orde gesteld. Over de wijze waarop de gevolgen 

voor het personeel worden ondervangen is diverse keren overleg gevoerd met de 

werknemersdelegatie. Daarbij is verkend of het vigerende Sociaal Statuut zich leent voor de komende 

reorganisatie of mogelijk vervangen zou moeten worden door een nieuw Sociaal Statuut en zo nodig 

een Sociaal Plan.  

Het verschil van inzicht dat heeft geleid tot onderhavig geschil spitst zich toe op de bij de reorganisatie 

te hanteren selectiemethode voor de benoeming van de tweede en derde managementlaag binnen de 

ODRU. De visie van de werkgeversdelegatie, dat voor leidinggevenden, ook bij ongewijzigde functies, 

op basis van objectieve criteria en een objectieve selectiemethode, de geschiktheid als 

selectiemethode zou moeten worden gehanteerd wordt door de werknemersdelegatie als 

onbespreekbaar aangeduid. 

De werknemersdelegatie is van mening dat het bestaande sociaal statuut uitgaat van plaatsing van de 

medewerkers en dat alleen voor de bepaling van de plaatsingsvolgorde nadere afspraken gemaakt 

moeten worden, waarbij aansluiting gezocht zou moeten worden bij de gebruikelijke systematiek van 

afspiegeling. 

Over dit onderwerp is in de periode februari / maart 2014 door beide delegaties gecorrespondeerd en 

op 12 maart 2014 is nogmaals overleg gevoerd zonder dat overeenstemming kon worden bereikt. 

In het gevoerde overleg is wel gebleken dat de werknemers- en de werkgeversdelegatie het erover 

eens zijn dat het bestaande Sociaal Statuut NWU-ZOU nog geldt en voor de komende reorganisatie 

zal worden gehanteerd. 

Over het verschil van inzicht wordt thans arbitrage gevraagd. 

 

III. Standpunt werkgeversdelegatie 

De werkgeversdelegatie heeft haar standpunt toegelicht in een brief van 22 april 2014. De 

werkgeversdelegatie benadrukt het belang van goede leidinggevenden. De ODRU bevindt zich om 

een aantal redenen in een bijzondere positie. Genoemd worden: 

 de organisatie is eind 2013 in een ernstige crisis geraakt, hetgeen aanleiding is geweest de 

toenmalige directeur op non-actief te stellen; 

 de organisatie zal in de loop van de komende jaren vanwege wetgeving moeten fuseren met 

een zusterorganisatie van vergelijkbare grootte; 

 het speelveld van een gemeenschappelijke regeling is complex vanwege de 

belangentegenstellingen, die inherent zijn aan de verstrengeling van de eigenaar- en de 

opdrachtgeverrol van de deelnemende gemeenten. Voor de ODRU komt hier volgens de 

werkgeversdelegatie nog bij dat het bij de deelnemende gemeenten verdwenen vertrouwen 

moet worden teruggewonnen 

 de tweede managementlaag van de ODRU wordt in de komende jaren teruggebracht van 5 

naar 2 managers en het aantal teamleiders wordt gereduceerd van 9 naar 5. Veel meer dan 
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nu zullen zij bezig moeten houden met het sturen op resultaat, productiviteit, kwaliteit en 

klanttevredenheid. 

Om deze redenen is het zowel voor de organisatie als voor de medewerkers van groot belang dat de 

best gekwalificeerde leidinggevenden worden benoemd. Betere leidinggevenden zijn beter in staat de 

door de organisatie gestelde doelen te bereiken en hun medewerkers te ondersteunen en te coachen 

Het vigerende Sociaal Statuut was bestemd voor een eerdere fusie, waarbij geen rekening werd 

gehouden met boventalligheid. In de komende reorganisatie is dit wel aan de orde.  

De werkgeversdelegatie kan het standpunt van de werknemersdelegatie, dat geschiktheid als 

selectiecriterium geen rol kan spelen bij ongewijzigde functies, niet volgen. Daarmee wordt volgens de 

werkgeversdelegatie miskend, dat 

 de organisatie in een ernstige crisis is geraakt, die om een snelle en goede invoering  van de 

met de reorganisatie beoogde verbeteringen vraagt; 

 niet iedereen zijn ongewijzigde functie kan volgen; 

 het vigerende Sociaal Statuut geen rekening houdt met mogelijke boventalligheid; 

 het Sociaal Statuut selectie op basis van geschiktheid kent; 

 het Sociaal Statuut er vanuit gaat dat sommige medewerkers meer geschikt zijn dan andere 

en dat dit kan worden vastgesteld. 

Het vigerende Sociaal Statuut zou zich volgens de werkgeversdelegatie niet verzetten tegen 

toepassing van het geschiktheidscriterium. Toepassing van het afspiegelingsbeginsel kent het Sociaal 

Statuut daarentegen niet. Waarom de werknemersdelegatie selectie op basis van afspiegeling 

prefereert boven selectie op basis van geschiktheid is niet duidelijk.  

De werkgeversdelegatie is op basis van voorgaande argumenten van mening, dat het 

geschiktheidscriterium het meest aangewezen is om bij de komende reorganisatie de leidinggevenden 

te selecteren. In de commissie voor georganiseerd overleg heeft de werkgeversdelegatie naar voren 

gebracht daarbij een door een deskundig bureau uit te voeren assessment en een 360 

gradenfeedback te willen inzetten, teneinde de selectie maximaal objectief te doen zijn. Ook heeft de 

directeur de werknemersdelegatie de ruimte geboden zelf met aanvullende suggesties te komen. In 

de huidige situatie waarin het aantal leidinggevenden drastisch wordt teruggebracht en een crisis 

moet worden opgelost, kan volgens de werkgeversdelegatie niet worden uitgegaan van de onjuiste 

aanname dat iedereen even geschikt is. De werkgeversdelegatie verwijst tenslotte naar het model 

Sociaal Statuut van het College voor Arbeidszaken van de VNG waarin de geschiktheid als 

uitgangspunt geldt voor de selectie van leidinggevenden. 

De werkgeversdelegatie is van mening dat de werknemersdelegatie in redelijkheid haar instemming 

niet mocht onthouden aan het voorstel tot het hanteren van geschiktheidseisen bij de selectie van de 

tweede en derde managementlaag en daarmee evenmin aan een dienovereenkomstige uitleg, 

toepassing of aanvulling (op de grondslag van artikel 6:1, tweede lid) van het vigerende Sociaal 

Statuut. 

 

IV. Standpunt werknemersdelegatie 

De werknemersdelegatie heeft haar standpunt toegelicht in een brief van 9 april 2014. 
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Daarin wordt verwezen naar de hoofdstukken 3 en 4 van het Sociaal Statuut NWU-ZOU, waarin de 

plaatsing van medewerkers wordt geregeld. Het Sociaal Statuut gaat er volgens de 

werknemersdelegatie vanuit dat een medewerker, die een ongewijzigde functie vervult geacht wordt 

daarvoor geschikt te zijn en derhalve zijn functie blijft vervullen bij een reorganisatie (“mens volgt 

werk”). De werknemersdelegatie is van mening, dat het criterium geschiktheid geen rol meer speelt bij 

plaatsing op ongewijzigde functies. In het Sociaal Statuut is wel geregeld, dat de geschiktheid een rol 

speelt bij herplaatsing op nieuwe functies, maar niet bij plaatsing op ongewijzigde functies. Alle in 

2012 geplaatste leidinggevenden hebben deelgenomen aan een assessment. Er is volgens de 

werknemersdelegatie dan ook geen reden om de geschiktheid van leidinggevenden bij ongewijzigde 

functies in twijfel te trekken. Het bestaande Sociaal Statuut houdt nog geen rekening met 

boventalligheid zoals dat bij de onderhavige reorganisatie wel aan de orde is. De 

werknemersdelegatie wil hierover dan ook nadere afspraken maken en die afspraken baseren op de 

hardheidsclausule, zoals beschreven in artikel 6 van het Sociaal Statuut. 

De werknemersdelegatie stelt zich op het standpunt dat gekozen zou moeten worden voor de 

gebruikelijke systematiek van afspiegeling. De werkgeversdelegatie zou dit volgens de 

werknemersdelegatie onderschrijven omdat deze systematiek ook toegepast zou worden bij niet-

leidinggevende functies. Het huidige Sociaal Statuut kent geen bepaling, die het mogelijk maakt te 

selecteren op basis van geschiktheid bij ongewijzigde functies. Om die reden zijn naar het oordeel van 

de werknemersdelegatie nadere afspraken noodzakelijk.   Het model Sociaal Statuut van het College 

voor Arbeidszaken van de VNG is volgens de werknemersdelegatie niet aan de orde omdat dit een 

eenzijdig werkgeversadvies is. 

 

V. Overwegingen 

De LAAC stelt vast dat de werkgevers- en de werknemersdelegatie het erover eens zijn dat het 

Sociaal Statuut Omgevingsdienst NWU-ZOU nog van toepassing is. Dit Sociaal Statuut loopt volgens 

het bepaalde in artikel 1:3 af zodra de fusie volledig is afgerond en een nieuw Sociaal Statuut is 

vastgesteld. Een nieuw Sociaal Statuut is niet vastgesteld. 

De ODRU bestaat sinds 1 juli 2012. Wegens financiële tekorten  heeft het Algemeen Bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling moeten besluiten tot reorganisatie. Het programma ODRU op Orde is 

vastgesteld. Uit dit programma is een reorganisatieplan voortgevloeid op grond waarvan een aantal 

leidinggevenden boventallig zal worden. 

De werkgevers- en de werknemersdelegatie zijn het erover eens dat het Sociaal Statuut 

Omgevingsdienst NWU-ZOU niet voorziet in de situatie waarin vanwege overbezetting van de formatie 

keuzes moeten worden gemaakt. Om die reden is zonder succes overleg gevoerd over een nieuw 

Sociaal Statuut en over de interpretatie van het vigerende Sociaal Statuut. Er is geen verschil van 

mening over de vraag of de betreffende leidinggevende functies als ongewijzigd in de zin van het 

vigerende Sociaal Statuut moeten worden aangemerkt. Alle leidinggevende functies worden als 

zodanig gekwalificeerd. De werknemersdelegatie stelt zich op het standpunt dat in een dergelijke 

situatie het afspiegelingsprincipe toegepast zou moeten worden. De werkgeversdelegatie wenst te 
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selecteren op basis van geschiktheid. De meeste geschikte leidinggevenden komen volgens de 

werkgeversdelegatie het eerst voor plaatsing in aanmerking komen. 

 Nu de werkgevers- en de werknemersdelegatie van mening zijn  dat het Sociaal Statuut 

Omgevingsdienst NWU-ZOU niet regelt hoe gehandeld moet worden als keuzes moeten worden 

gemaakt bij de plaatsing van leidinggevenden vanwege een reductie in de formatie, kan teruggevallen 

worden op het bepaalde in artikel 6:1, tweede lid van het Sociaal Statuut. In dit artikel is bepaald, dat 

de directeur beslist in gevallen waarin het Sociaal Statuut niet voorziet, na overeenstemming met het 

BGO. Weliswaar is op basis van dit artikel overleg gevoerd met het BGO, maar dit heeft niet tot 

resultaat geleid. De vraag die gesteld wordt is of de werknemersdelegatie in redelijkheid haar 

instemming kon onthouden aan de door de werkgeversdelegatie voor leidinggevenden voorgestelde 

selectiemethode op basis van geschiktheidscriteria voor ongewijzigde functies. 

De LAAC is van mening dat de werknemersdelegatie in redelijkheid niet het standpunt kan innemen  

dat het geschiktheidscriterium niet toegepast zou mogen worden. De werknemersdelegatie heeft dit 

standpunt niet inhoudelijk onderbouwd, anders dan door er op te wijzen dat het afspiegelingsbeginsel 

een objectieve wijze van selectie is. Naar het oordeel van de LAAC geldt dat ook voor de door de 

werkgever voorgestelde wijze van bepalen van geschiktheid, zodat dat argument door de werknemers 

niet in redelijkheid kan worden ingeroepen om haar instemming aan  het voorstel van de 

werkgeversdelegatie te onthouden. Daarbij acht de LAAC  het van belang dat de selectieprocedure 

met de nodige waarborgen wordt omkleed. Er moet sprake zijn van een zoveel mogelijk 

geobjectiveerde selectiemethode. In dat kader denkt de LAAC met name aan de instrumenten, die 

door de werkgeversdelegatie al zijn benoemd, zoals assessments. 

VI. Uitspraak 

Oordelend naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid spreekt de LAAC uit dat de 

werknemersdelegatie in redelijkheid haar instemming niet mocht onthouden aan het voorstel tot het 

hanteren van geschiktheidseisen bij de selectie van de tweede en derde managementlaag bij de 

reorganisatie van de ODRU en daarmee evenmin aan een dienovereenkomstige uitleg, toepassing of 

aanvulling (op de grondslag van artikel 6:1, tweede lid) van het vigerende Sociaal Statuut op 

voorwaarde dat de selectiemethode zoveel mogelijk geobjectiveerd wordt. 

 

Aldus vastgesteld, 12 juni 2014 

 

prof. mr. P.F. van der Heijden, voorzitter 

prof. mr. E. Verhulp, lid  

prof. mr. J.A. Peters, lid  

mr. B.H. Abbing, secretaris 

 

 

 


