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Doxis kiest nieuwe
Ondernemingsraad Digitaal
Digitaal stemmen. Niet meer naar het lokale bejaardenhuis of klaslokaal, maar gewoon thuis of vanaf je
werk via het Internet je stem uitbrengen voor bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen. Maar als je het
hebt over digitaal stemmen zijn er toch nog heel wat beren op de weg. Fraudegevoeligheid en de, voor velen,
ondoorzichtige technologie zijn de voornaamste struikelblokken.

Door: Sander Nissink, adviseur Doxis en
Max Beekhuis, directieteam

Je kunt natuurlijk ook kijken wat je aan middelen in huis hebt,
gewoon beginnen en kijken wat er van komt. De verkiezingen
voor de ondernemingsraad (OR) waren voor Doxis een mooie
aanleiding om te kijken of het organiseren van digitale
verkiezingen mogelijk is. Doxis heeft medewerkers en
opdrachten in heel Nederland. Het organiseren van verkiezingen is dan ook een behoorlijke administratieve operatie met
het heen en weer sturen van stembiljetten. Door gebruik te
maken van bestaande faciliteiten als e-mail en intranet bleek
het op relatief eenvoudige wijze mogelijk te zijn digitale
verkiezingen te organiseren. De verkiezingen waren een succes, kiezers waren enthousiast, de opkomst goed en de stemmen snel geteld.

Intranet

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Uiteindelijk bleek de verkiezingspagina met unieke login
code het beste aan te sluiten bij de wensen en eisen van de
OR. De OR kon deze verkiezingspagina ook gebruiken voor de
communicatie over de verkiezingen.

Waar begin je mee als je digitale verkiezingen daadwerkelijk
wil realiseren? Bij de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
De WOR stelt namelijk een aantal eisen aan de wijze waarop
verkiezingen moeten worden gehouden. Om te zorgen dat
hieraan werd voldaan is door de OR een kort programma van
eisen opgesteld. De belangrijkste punten hieruit zijn:
- Iedere kiesgerechtigde wordt in staat gesteld slechts eenmaal een stembiljet in te sturen, tenzij hij / zij een machtiging heeft;
- Er kan alleen gestemd worden via door de OR vastgestelde
stembiljetten;
- Iedere kiesgerechtigde moet in staat zijn een collega te volmachten;
- De stemming moet geheim zijn, dat wil zeggen dat het
ingevulde stembiljet geanonimiseerd aankomt c.q. word
geopend.
Nu de eisen in beeld waren gebracht kon worden nagedacht
over de manier waarop het digitaal stemmen moest worden
ingericht.
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Doxis beschikt over een goed en veel gebruikt intranet wat
zowel door de directie als door de medewerkers als het belangrijkste communicatiemiddel wordt beschouwd. Dit
intranet (wat via internet bereikbaar is) is een uitstekend middel om het digitaal stemmen mogelijk te maken. Door de
directie werd aan Q4Matics, de technisch beheerder, de vraag
gesteld of met de bestaande middelen aan bovenstaande eisen
kon worden voldaan. Q4Matics kwam met een aantal creatieve
oplossingen, zoals een stemknop in outlook, stemmen op het
organigram op de site, of het inrichten van een verkiezingspagina waar iedereen via een unieke code op kan
inloggen.

Hoe werkt het?
Heel eenvoudig zegt Rob Arentsen, senior informatiespecialist bij Doxis: “Nadat je met je eigen loginnaam en wachtwoord op het intranet bent gekomen surf je naar de verkiezingspagina van het intranet. Daar kon je, via een persoonlijke
code die via e-mail was verspreid, het stembiljet oproepen.
Heel praktisch en veel eenvoudiger dan wanneer je thuis eerst
een formulier in moet vullen en dit weer moet gaan posten.”
De stembus voor de OR-verkiezingen was geopend van 29
oktober 08.00 uur tot en met 31 oktober 20.00 uur. De stemmen werden door Q4Matics op de achtergrond anoniem
verzameld in een Acces database waarin alle gegevens werden
vastgelegd. Na sluiting van de stembus werd de uitslag
doorgegeven aan de voorzitter van de OR van Doxis.
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Belangrijkste aandachtspunten
De digitale OR-verkiezingen zijn goed verlopen. Iedereen
heeft zijn stem uit kunnen brengen en Doxis heeft een nieuwe
ondernemingsraad. Over de belangrijkste aandachtspunten
bij het organiseren van digitale verkiezingen zijn de betrokken
partijen duidelijk.
- Welke manier van digitaal stemmen je ook bedenkt, kijk
naar de wetgeving en zorg dat je een programma van eisen
hebt dat hieraan voldoet;
- Test uitgebreid of de gekozen oplossing daadwerkelijk voldoet aan de gestelde eisen;
- Maak zoveel mogelijk gebruik van bestaande middelen en
ga geen nieuwe en ingewikkelde systemen bedenken. Dat
schrikt kiezers af;
- Zorg dat je goed communiceert over wat je gaat doen en
wat je van de kiezers verwacht. Via een verkiezingskrant
werden medewerkers geïnformeerd over het digitaal stemmen, en hoe dat er uit zou zien. Ook in de e-mail met de
persoonlijke code werd nog eens duidelijk uitgelegd waar
de code voor was en hoe je die moest gebruiken.

Uit de OR verkiezingen bij Doxis kan worden geconcludeerd
dat digitaal stemmen voor bijvoorbeeld een OR relatief eenvoudig te realiseren is. Bovendien is het voor de kiezers een
aantrekkelijke en laagdrempelige manier om hun stem uit te
brengen.
Zelf aan de slag met digitaal stemmen? Neem contact op met
de afdeling Sales Overheid. Bereikbaar via het secretariaat, telefoonnummer 070 - 317 71 72 of sales.overheid@doxis.nl
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