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Verzoek om advies ten aanzien van het voorgenomen besluit om:

1. Een investeringskrediet van 2,645 mln euro beschikbaar te stellen ten behoeve voor de
aanpassingen van het kantoor op de Poldermolen 2 ten behoeve van de implementatie van een
flexibel kantoorconcept (H NW).

2. ln te stemmen met het hanteren van een afwijkende afschrijvingstermijn. ln plaats van een
afschrijvingstermijn van 40 jaar wordt voorgesteld om een afschrijvingstermijn van 15 tot 20 jaar te
hanteren.

3. ln te stemmen met het gedachtegoed dat investering t.b.v. het flexibel kantoorconcept (HNW)
niet ten laste van het investeringsplafond te laten drukken.

4. ln te stemmen met het voorstel om de niet activeerbare kosten (sloop-, verhuis- en opslagkosten)
ter hoogte van 226.0Q0 euro te dekken vanuit de ruimte in de voorziening onderhoud Poldermolen
2.

5. Het college van D&H te mandateren om Poldermolen 3 te verkopen c.q. tijdelijk te verhuren en
vervolgens te verkopen.

Historisch perspectief:

Op 20 december is er een advies aan de OR gevraagd betreffende de toen opgestelde business
case en bestuurlijke besluitvorming. lnmiddels is een aantal uitgangspunten van de business case
veranderd: Geen verplaatsing van ABzaal en restauranUkeuken.
De nieuwe business case inclusief het AB voorstel wordt nu wederom ter advies aan de OR
voorgelegd. Aangezien de vakanties naderen heeft de OR gevraagd z.s.m. advies te kunnen
uitbrengen. Om de besluitvorming in het DB van 12 augustus a.s. voor te kunnen bereiden
ontbreken nog enkele gegevens maar de stukken zullen niet essentieel van de definitieve stukken
afwijken.

Argumenten:
1. TPOW voldoet aan een toenemende vraag van werknemers om flexibeler te kunnen zijn om
daardoor een betere balans te kunnen verkrijgen tussen werk en privé. Aangezien medewerkers
daardoor minder op kantoor zijn is er een noodzaak een kantoorconcept te gebruiken wat meer
communicatie en samenwerking stimuleert. Een flexconcept kan hierbij helpen

2. ln het BMC rapport wordt aangegeven dat de onderlinge communicatie bij HDSR voor verbetering
vatbaar is. Het werken in de cellenstructuur zoals dat nu plaats vindt draagt daar niet aan bij,

inteqendeel. Het Flexconcept kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verder succesvol



uitvoeren van de veranderagenda (en de gewenste cultuur) zoals die begin d¡t 2013 bestuurlijk is
vastgesteld.

3. Veel medewerkers verlangen een werkgever die flexibiliteit en regelruimte biedt en hen maximaal
faciliteert bij het optimaal kunnen uitvoeren van hun werkzaamheden. Ook verlangen e in
toenemende mate inspiratie en transparantie vanuit hun werkomgeving. Dit zijn basale behoeftes
geworden van een steeds groter deel van de maatschappij. Als wij daar als HDSR niet in voorzien
wordt het in de toekomst moeilijker om goed personeel aan te trekken. De vergrijzing en
ontgroening op de arbeidsmarkt, die ook binnen het personeelsbestand van HDSR merkbaar is,
maakt het aantrekkelijk zijn voor goede (ionge) medewerkers des te noodzakelijker. Een belangrijke
toegevoegde waarde van een Flex concept voor HDSR is dan ook de bijdrage aan het zijn van een
aantrekkelijke en moderne werkgever. Hierdoor kan HDSR ook in de toekomst de juiste
medewerkers werven en haar taken daardoor goed blijven uitvoeren.

4 .HDSR heeft momenteel 1,2 werkplek per FTE. lmmers of iemand nu drie of vijf dagen werkt er
wordt een werkplek ingericht. Dit is zonde van de ruimte en de ICT investeringen.

5. Het gebouw is in 1995 gebouwd en vraagt nu hoe dan ook een nieuwe ronde van (groot)
onderhoud. Daarnaast kan met de uitvoering van een flexconcept een verbetering van het
binnenklimaat plaats vinden. Met name in de kantoortuinen en de AB zaal wordt het binnenklimaat
als ruim onvoldoende ervaren.

6. Door over te gaan naar een flexconcept is het mogelijk Poldermolen 3 af te stoten

Bijlage(n): business case Het Nieuwe Werken (AOS)
Concept AB voorstel tbv 24 september 2014

Advies:

De OR adviseert qematiqd positief mbt het voorgenomen besluit in het kader van het flexibel
kantoorconcept met de volgende opmerkingen:

Gebouw.
. Het kantoorgebouw Poldermolen 2 is gebouwd in 1997 en heeft dringend onderhoud nodig.

Een blik op de pantry's geeft de noodzaak al aan.
. De klimaatbeheersing in de kantoortuinen is aljarenlang een bron van klachten en het is

gebleken dat deze slecht zrln op te lossen. Het is goed dat hier verbetering in komt.
Tegelijkertijd maken wij ons zotgen bij het maken van grotere kantooreenheden, waarin de
kamers worden omgevormd. Wordt dan juist het probleem van de 4 ruimtes niet uitgerold
door het hele gebouw?

Investering.
. De terugverdientijd is in de orde van grootte van 15 jaar. Dit is een verre horizon en de vraag

is of het waterschap in zijn huidige grootte en vorm deze termijn overleeft.
. De investering is geen onderdeel van het investeringsplafond. Betekent dit dat het geen

onderdeel uit maakt van de nullijn in de begroting? Met andere woorden: veroorzaakt deze
investering geen verdere bezuiniging?

. lnvesterinqen in (qroot)onderhoud ziin meer dan nodiq. Te ovenrueqen valt om wel het



flexconcept in te voeren, maar de bouwkundige ingrepen tot een minimum te beperken.
Draagvlak.
. Het draagvlak voor het flexconcept is wisselend. Er is een enquête met een respons van

70o/o geweest. Het volgende valt mbt de vragen over de werkomgeving op:
- dat 63% van de medewerkers de huidige werkomgeving vindt passen bij het werk;
- dat760/o productief kan werken in de werkomgeving;
- dat 68% vindt dat de werkomgeving samenwerken ondersteunt.
en dat het overgrote deel >90% deze aspecten van groot belang acht.
Daarentegen heeft 67% geen probleem met het delen van werkplekken.

Aantrekkel ijke werkgever.
. De OR is het natuurlijk zeer eens met het streven van de directie en bestuur om een

aantrekkelijke werkgever te zijn. Maar om nu te stellen dat het overgaan naar een
flexconcept hét middel is om te voorkomen dat het waterschap een duffe grijze organisatie
wordt, gaat ons te ver. Huisvesting kan helpen, maar elan, taakvolwassenheid en

resultaatgerichtheid worden met name vergroot door transparantie, innovatie en vertrouwen
aan de medewerkers
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