Goed van start

Informatie voor nieuwe OR-leden
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Voorwoord
Een nieuw begin
Beste lezer,
Met de start van een OR-lidmaatschap komt er veel nieuws op je af: opeens heet de
directeur de bestuurder en word je geacht mee te praten over het beleid in de organisatie.
Met “Goed van start” willen wij je inspireren tot een mooie en betekenisvolle tijd in de OR.
Wij geven je bagage mee om snel op vlieghoogte te komen en mee vorm te geven aan het
belangrijke werk in de ondernemingsraad.
Wij wensen je een fijne tijd in de OR en veel leesplezier. Graag ontmoeten we je in één van
onze online of live bijeenkomsten.
Met vriendelijke groet,
Namens het MEDE-team
Marcel Daems
Nico Siffels
Annette Tas

Prinses Maximalaan 8
3708 ZV Zeist
t. 030- 6371242
w. www.mede.nl
e. info@mede.nl
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1.

De Basis

We starten met de basis: waarom is de OR in de organisatie? We bespreken de rol
van de OR in de organisatie en wat de ondernemingsraad toevoegt aan het geluk
van de organisatie. Dan kijken we naar de plek die de ondernemingsraad heeft
binnen het geheel van de medezeggenschap binnen de Nederlandse
arbeidsverhoudingen. Op welke golflengte zit de OR?
We bespreken actuele ontwikkelingen als zelforganisatie en organisch veranderen
en hoe dat het OR-werk raakt. En we staan stil bij de edele kunst van het invloed
uitoefenen. Hoe heeft de OR niet alleen gelijk, maar krijgt ze het ook?

1.1

De rol van de OR

In Nederland vinden we het belangrijk dat medewerkers in een organisatie invloed kunnen
uitoefenen als er belangrijke besluiten worden genomen. Dit past in onze traditie als
polderland. Werkgevers worden verplicht om een zekere mate van medezeggenschap te
organiseren. De wetgever geeft in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) aan wat er
minimaal moet worden geregeld en wat er op het gebied van medezeggenschap wettelijk
afdwingbaar is. Dat is dus iets anders dan dat de wetgever met de WOR voorschrijft hoe de
medezeggenschap precies ingericht moet worden en welke rol de OR wil en kan aannemen.
De WOR geeft de ondernemingsraad veel vrijheid. De ondernemingsraad is een zelfstandig
orgaan. De ondernemingsraad stelt zijn eigen prioriteiten, regelt zijn eigen
werkzaamheden, en stelt zelf zijn reglement op. Met de door de wet geregelde
onafhankelijke positie is de ondernemingsraad een stevige overlegpartner. Daarbij komt
dat de ondernemingsraad door de medewerkers wordt gekozen. Daarmee heeft de
ondernemingsraad een kiezersmandaat: hij spreekt namens de medewerkers. Om zo’n
overlegpartner kan de bestuurder simpelweg niet heen. Hij zal moeten luisteren en hij
moet dealen met die overlegpartner.
Dus: de ondernemingsraad kan in grote mate zelf zijn rol kiezen. De OR-leden besluiten dit
met elkaar. Er zijn verschillende rolopvattingen denkbaar, hieronder gaan we daar nader op
in. Wij vinden dat in de discussie over de rol die de OR gaat spelen, de toegevoegde waarde
voorop moet staan. Wat is de toegevoegde waarde voor de organisatie? Of voor de
medewerkers? Hoe kan de ondernemingsraad de organisatie versterken, aanvullen, of
corrigeren?
Voorbeelden van verschillende rollen die een OR kan spelen:
• Adviseur
De ondernemingsraad adviseert de ondernemer over de strategie, het (HR-)beleid en
belangrijke veranderingen. De OR brengt knowhow en ideeën van de werkvloer in en is een
kritische sparringpartner.
• Spreekbuis personeel
De ondernemingsraad brengt de praktijkervaring, kennis en de perceptie van de
medewerkers in bij belangrijke veranderingen en zorgt zo voor draagvlak onder besluiten.
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• Ambassadeur medezeggenschap
De ondernemingsraad stimuleert allerlei vormen van medezeggenschap in de organisatie,
ziet toe op de kwaliteit ervan en ontwikkelt al doende expertise op dit gebied.
• Verbinder
De ondernemingsraad is een platform waar verschillende belangengroepen (uitvoerders,
ondersteuners, leidinggevenden, stamedewerkers en bestuurders) welkom zijn en
stimuleert overleg daartussen.
• Belangenbehartiger
De ondernemingsraad brengt primair het medewerkersbelang in op de plek waar voor
medewerkers belangrijke besluiten worden genomen.
Er wordt vaak gesproken over een tegenstelling tussen het organisatiebelang en het
medewerkersbelang. Alsof de ondernemingsraad moet kiezen. Dat begrijpen wij nooit zo
goed: want wat is de organisatie zonder de medewerkers dan precies? En wat zijn de
medewerkers dan zonder organisatie? Natuurlijk zijn er op onderwerpen wel
uiteenlopende belangen te bedenken: loon of winst, efficiency of werkgelegenheid enz.
Maar op de lange termijn en dus bij het kiezen van een rol, liggen organisatie- en
medewerkersbelang vaak in elkaars verlengde.
De keuze voor een rol is vooral maatwerk. Afhankelijk van wat er speelt in de organisatie en
hoe het de medewerkers in de organisatie vergaat. We schetsen kort vier uiteenlopende
voorbeelden:
•

“Uitvoerbaar beleid en beleid uitvoeren”
Motto van een ondernemingsraad van een waterschap. Zij zagen dat er een zekere
mate van vrijblijvendheid was: veel beleid was op papier vastgelegd en werd in de
praktijk niet uitgevoerd. Daar had zo’n beetje iedereen last van. Bij voorstellen voor
nieuw beleid gingen de OR-leden de vloer op: uitvoerbaar? En bij beleidswijzigingen
waren ze kritisch: “hebben we het staande beleid wel eerst goed doorgevoerd?”
De bestuurder was het daarmee eens en kon steun van de OR op dit vlak goed
gebruiken.

•

“Het wordt hoog tijd de arbeidsvoorwaarden te gaan regelen”
De ondernemingsraad van een trainingsbureau zag dat er voor dezelfde functie binnen
de organisatie soms 30% verschil in salaris was, afhankelijk van de
onderhandelcapaciteiten van de medewerker. Daartegen rees steeds meer verzet. De
ondernemingsraad nam zich voor via het HR- en beloningsbeleid de
arbeidsvoorwaarden stapsgewijs collectief te gaan regelen. Dat was hard nodig, maar
viel niet mee: de bestuurder was uit overtuiging tegen en arbeidsvoorwaarden horen
strikt genomen niet tot de bevoegdheden van de OR.

•

“Bouwen aan vertrouwen”
Na een traumatische periode met een bestuurder die zo’n beetje alles verkeerd deed
en daarbij voor veel onveiligheid zorgde, moest de organisatie zijn wonden likken.
Niemand vertrouwde het management nog, en niemand had er nog vertrouwen in.
Gelukkig nam de ondernemingsraad zijn rol en is op alle vestigingen gaan praten en
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gaan ophalen wat er rechtgezet moest worden. Tevens heeft de OR het nieuwe
interim-management gesteund waar dat kon.
•

1.2

“Hou eens op met reorganiseren”
Tegenwoordig zit iedereen thuis zijn polis samen te stellen. De digitalisering zorgt bij
deze verzekeraar voor een enorm verlies aan werkgelegenheid. De organisatie kromp
jaren aaneen met percentages met dubbele cijfers. De ene reorganisatie buitelde over
de andere.
Er waren medewerkers die al vier reorganisaties overleefd hadden. En iedereen zat te
wachten op de volgende. De ondernemingsraad zag dat het zo niet langer ging en pakte
zijn rol. Na enkele jaren zware discussies kreeg zij bestuurder zo ver dat er een
strategische personeelsplanning kwam die medewerkers ver tevoren aangaf dat hun
functie niet duurzaam was. Een heel andere manier van krimpen die medewerkers
meer greep op hun toekomst gaf.

De positie van de OR

De ondernemingsraad maakt deel uit van een veel omvangijker stelsel van overleg en
onderhandelingen. In het landschap van de Nederlandse arbeidsverhoudingen ligt de
ondernemingsraad midden tussen het werkoverleg en het cao-overleg. Hieronder geven we
aan hoe de omgeving van de ondernemingsraad er uitziet.

Aan de basis ligt er het 1-op-1 overleg tussen de medewerkers en zijn of haar
leidinggevende. Het jaargesprek, of functioneringsgesprek. De individuele medewerker kan
in dit overleg over zijn functioneren, inzet en ambities afspraken maken. Dan is er het
team- of werkoverleg, waarin de groep, de afdeling of het team met hun leidinggevende de
samenwerking en de organisatie van het werk kunnen bespreken. Dan is er de
ondernemingsraad die overlegt over besluiten en beleid voor de hele organisatie en
tenslotte zijn daar de werknemers- en werkgeversorganisaties die op bedrijfstakniveau
onderhandelen over de cao. Iedereen heeft daarbij zijn eigen rol: ook de
ondernemingsraad.
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Voorbeeld: Als we het hebben over overwerk, wie overlegt er dan met wie?
1. Werkgeversclubs en vakbonden leggen in de cao-afspraken vast over de hoogte van de
overwerkvergoeding en de definitie wanneer iets overwerk is.
2. Bestuurder en OR maken afspraken over een regeling: wanneer is overwerk vrijwillig,
verplicht, hoe lang van tevoren aangekondigd, enz.
3. In het werkoverleg bespreekt de leidinggevende met zijn team of er dit weekend
overwerk nodig is, en hoeveel medewerkers we dan in moeten zetten.
4. In het functioneringsgesprek maakt Herman de afspraak dat hij i.v.m. zijn medische
toestand niet langer dan acht uur op een dag kan werken.
De ondernemingsraad overlegt over allerlei regelingen op het gebied van personeelsbeleid
of HR-beleid. Als er voor de organisatie een cao geldt, zie je dat er in de cao ook allerlei
afspraken over HR-onderwerpen staan. Hier overlappen de rol van cao-onderhandelingen
en OR-overleg. De wet regelt een simpele voorrangsregeling: in die gevallen gaat de cao
altijd voor. En de OR wordt geacht op de naleving van de cao toe te zien.
Voor de meeste ondernemingsraden zijn de arbeidsvoorwaarden (loon & arbeidsduur,
pensioen, toeslagen, enz.) in de cao geregeld. De OR gaat daar in dat geval dan niet over.
We zullen verderop zien dat de OR op dit gebied ook geen bevoegdheden heeft. Toch
onderhandelen sommige ondernemingsraden wel degelijk over arbeidsvoorwaarden, dit is
aan de orde als de vakbonden in de bedrijfstak geen rol spelen en/of er geen cao geldt. Als
een OR deze rol op wil pakken, moet er op juridisch gebied wel het een en ander
gerepareerd worden.

Overlegpartner
De ondernemingsraad overlegt met hoogste baas. Met de hoogst verantwoordelijk
leidinggevende in de organisatie waarvoor de OR is ingesteld.

Uit de WOR
Het overleg wordt voor de ondernemer gevoerd door de bestuurder van de onderneming.
Wanneer een onderneming meer dan één bestuurder heeft, bepalen dezen tezamen wie van
hen overleg pleegt met de ondernemingsraad. WOR-artikel 23.4
Bestuurder: hij die alleen dan wel tezamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de
hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid. WOR-artikel 1.1. lid e
Met minder hoeft de ondernemingsraad geen genoegen te nemen. Soms kan het overigens
wel verstandig zijn om wel met een lager geplaatste directeur of manager te overleggen. De
OR kan bijvoorbeeld een voorkeur hebben voor de HR verantwoordelijke directeur i.p.v. de
voorzitter van de RvB, omdat die laatste weinig weet over het HR-beleid.
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Overleggen met de hoogste leidinggevende brengt met zich mee dat het overleg ook op
hoofdlijnen wordt gevoerd over (strategisch-) beleid en belangrijke besluiten. Problemen
rond de samenwerking in een team, of individuele zaken horen op de agenda niet thuis. Nu
kan het wel zijn dat de ondernemingsraad het over een onderwerp wil hebben, wat de
bestuurder aan een manager heeft gedelegeerd. Meestal komt dan deze manager mee
naar het overleg, zodat de OR wel rechtstreeks met de verantwoordelijk manager kan
overleggen. Een andere oplossing is dat een commissie of werkgroep met de manager
overlegt en dat het resultaat terugkomt in het formeel overleg. Ook de OR kan kwesties
delegeren.
Ondernemingsraden kunnen vaste- en onderdeelcommissies instellen die namens de OR
overleg voeren. Dit wordt verder uitgewerkt in paragraaf 4.5.

1.3

De Taken van de OR

De wetgever draagt de ondernemingsraad maar twee taken op: het personeel
vertegenwoordigen en overleg voeren met de bestuurder.

Uit de WOR
De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 50 personen
werkzaam zijn, is in het belang van het goed functioneren van die onderneming in al haar
doelstellingen verplicht om ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de
onderneming werkzame personen een ondernemingsraad in te stellen en jegens deze raad de
voorschriften, gesteld bij of krachtens deze wet, na te leven. WOR-artikel 2.1

De wetgever vindt het belangrijk dat de ondernemingsraad bij zijn werk een brede blik
houdt. Steeds het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar
doelstellingen voor ogen houden.
Verplicht is het overleg voeren en het personeel vertegenwoordigen. Het overleg voeren
met de bestuurder is dus niet vrijblijvend. Als de bestuurder iets op de agenda wil zetten,
wat de ondernemingsraad een buitengewoon slecht idee vindt, dan moet de OR daar op
zijn minst serieus over in overleg.
De ondernemingsraad moet zich ook een betrouwbare overlegpartner tonen. De
bestuurder moet van de OR op aan kunnen. Als de bestuurder al maandenlang een
uitbesteding aankondigt en de OR steeds niets zegt, dan kan het niet zo zijn dat de OR bij
het uiteindelijke voorstel ineens een principieel bezwaar aantekent. Dat had de OR dan ook
eerder kunnen zeggen. Betrouwbare overlegpartners overvallen elkaar ook niet door
plotseling ingrijpende voorstellen te doen. Liever geen konijn uit de hoge hoed.
En betrouwbare overlegpartners zijn bereid tot een deal. Als de bestuurder goed luistert en
een aantal bezwaren van de OR meeneemt in zijn besluit, dan moet de OR ook JA durven
zeggen.
Verplicht is ook het vertegenwoordigen van de medewerkers. Als er een onderwerp op de
agenda komt, moet de OR dus gewetensvol ophalen hoe de (betrokken) medewerkers
daarover denken en weten welke oplossingen voor de medewerkers bespreekbaar zijn als
ze in de overlegvergadering zitten. Als de ondernemingsraad dat niet op orde heeft prikt de
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bestuurder daar waarschijnlijk snel doorheen. Al helemaal als de managers wel goed
overleg met de betrokken medewerkers hebben gevoerd.
Wij denken dus dat de vuistregel moet zijn: eerst de medewerkers raadplegen en dan pas
overleg met de bestuurder.

In de praktijk
De wet geeft de ondernemingsraad dus ruimte om zelf prioriteiten te stellen. Een tweede
manier om naar de taken van een OR kijken is vanuit de praktijk. Wat houdt de
ondernemingsraden in de praktijk het meest bezig? Dat kun je op de volgende manier
samenvatten:
•

Belangrijke strategische keuzes, zoals fusies, outsourcing van bedrijfsonderdelen, of het
opstarten van een geheel nieuw product.

•

Reorganisaties en andere veranderingen in de organisatie of in de manier van
samenwerken. Adviseren over de wijsheid van zo’n besluit en meedenken over de
manier waarop eventuele sociale gevolgen moeten worden opgevangen.

•

Arbeidsomstandigheden: waaronder allerlei kwesties rond veiligheid, gezondheid en
welzijn van medewerkers. Meedenken over de manier waarop ziekteverzuim wordt
aangepakt.

•

HRM-beleid en HR-management, input leveren op het personeelsbeleid en kritisch
meedenken over de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd.

•

Werktijden, dienstroosters, vakantieregelingen en dergelijke. Werken aan een juiste
balans tussen werk en privé.

•

Secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden, dus zaken als vergoedingsregelingen,
verstrekken van hulpmiddelen, vitaliteitsbeleid, leaseauto’s, enz.

De ondernemingsraad behandelt daarbij voorstellen van de bestuurder en dient daarbij ook
zelf voorstellen in. Bij het beoordelen van voorstellen van de bestuurder speelt het
raadplegen van de achterban een belangrijke rol. Een ervaren OR zorgt dat de input van de
achterban altijd zichtbaar wordt ingebracht in het overleg over de voorstellen. Daarnaast
moet de OR het voorstel wegen op grond van alle beschikbare input, dus ook de inbreng
van bestuurder, stafmedewerkers en (externe-) deskundigen. Vaak leidt zo’n beoordeling
tot voorstellen om de plannen te verbeteren.
De OR kan ook aandacht vragen voor onderwerpen waar de directie in de ogen van de OR
te weinig aandacht aan schenkt. Als je aandacht vraagt voor problemen in de organisatie, is
het handig om ook met suggesties of concrete voorstellen te komen om de problemen aan
te pakken. Ook hier geldt dat een voorstel veel sterker wordt, als het zichtbaar op een
raadpleging van de medewerkers is gebaseerd.
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1.4

Nieuwe ontwikkelingen

Ons denken over hoe je organiseert en hoe je organisaties verandert, is flink in beweging.
Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we over medezeggenschap denken. Onder
invloed van nieuwe manieren van organiseren en organisatieverandering, verandert ook de
rol van de ondernemingsraad.
Als het gaat om het organiseren, dan zien wij een verschuiving. Van een meer formele
benadering waarin verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden gedetailleerd zijn
vastgelegd, naar een informele benadering waarin het gedrag van de medewerker en de
samenwerking voorop staat. Dat kun je zien aan steeds bredere functies, en het werken
met tijdelijke rollen. Daarmee verandert de manier waarop een OR betrokken wordt bij
organisatieveranderingen.
Steeds meer bevoegdheden komen lager in de organisatie te liggen. In veel gevallen leidt
dat tot zelforganiserende of zelfsturende teams. Teams die zelf hun werk organiseren zitten
niet te wachten op een ondernemingsraad die namens hen met de bestuurders over de
dienstroosters overlegt. Zelforganisatie betekent voor de OR meer ruimte geven aan de
teams.
Tenslotte moeten organisaties steeds wendbaarder worden: sneller reageren op
ontwikkelingen in de buitenwereld. Met als gevolg dat bijna alles agile moet. Tot aan agile
ondernemingsraden aan toe.
In al die gevallen zullen de taken van OR of de manier van werken veranderen. Om effectief
invloed uit te oefenen met al die nieuwe ontwikkelingen, moet je terug naar de kern:
namens de medewerker input leveren op voor de medewerkers belangrijke besluiten.
Effectief invloed uitoefenen betekent dat je daar invloed uitoefent, waar die besluiten
worden voorbereid en uitgewerkt. En dat is lang niet altijd de formele overlegvergadering.
Bij die nieuwe ontwikkelingen zullen bestuurder en managers ook af en toe om een andere
opstelling van de OR vragen. Managers die op eigen initiatief directe participatie op hun
besluit hebben georganiseerd, ervaren de bemoeienis van de OR als dubbel werk.
Bestuurders die enthousiast geworden zijn van agile organiseren, zullen aan de
ondernemingsraad vragen om mee te bewegen en lange vergaderingen af te zweren.
Daarbij kan allicht wrijving ontstaan. Zeker als de OR onverkorte naleving van de wet
vraagt.
Probeer in deze discussies wel open te staan voor nieuwe manieren van leiding geven,
organiseren of veranderen, maar tegelijk ook assertief te zijn als het gaat om het
organiseren van onafhankelijke medezeggenschap.
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Case: Organische salami
Een logistiek bedrijf wordt geconfronteerd met een aantal structurele veranderingen.
Steeds vaker moet het werk ’s avonds en ’s nachts gebeuren. De bestuurder stelt voor om
de verandering geleidelijk door te voeren, en team voor team over te gaan naar andere
dienstroosters. Op die manier zou ook ontslag voorkomen kunnen worden.
De ondernemingsraad heeft daar bezwaren tegen. Ze zien deze veranderstrategie als een
salamitactiek: de reorganisatie in kleine plakjes serveren en uiteindelijk een werkelijkheid
creëren waar de ondernemingsraad niets meer aan kan veranderen. De OR is bang dat er
bij de laatste plakjes wel degelijk medewerkers in de knel komen. Vooral voor
voltijdwerkers is het met al die avonddiensten moeilijker om aan het werk te blijven.
Na stevige discussie, komt er een compromis: vooraf worden er enkele vuistregels voor het
organisatieveranderingsproces afgesproken, die vooral de individuele medewerkers
mogelijkheden geeft om tijdig naar andere teams uit te wijken als dat voor hen een
oplossing was. Binnen dat raamwerk wordt er dan alsnog organisch, d.w.z. stapsgewijs
veranderd.
De ondernemingsraad heeft een belangrijke functie bij het bij elkaar brengen van
verschillende werkelijkheden. De werkelijkheid van de directiekamer is een heel andere
dan die van de werkvloer. En die verschilt weer van de werkelijkheid die men elkaar vertelt
bij de koffieautomaat. En toch zijn ze alle drie tegelijk waar. Ieder op hun eigen manier. En
zijn ze alle drie belangrijk voor het draagvlak onder een besluit.
Een ezelsbruggetje: het gaat om de drie P’s: papier, praktijk en perceptie
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1.5

Invloed

De kern van medezeggenschap is het beïnvloeden van het beleid zoals dat door de directie
wordt opgesteld en uitgevoerd. Een ondernemingsraad die zijn werk effectief wil doen wil
invloed uitoefenen op het beleid dat wordt uitgezet, en de besluiten die worden genomen.
Beïnvloeden vanuit het perspectief van toegevoegde waarde aan de kwaliteit van het
besluit en vanuit het perspectief van de belangenbehartigende taak.
Toegevoegde waarde aan de kwaliteit van het besluit levert de OR door het beleid, zoals
dat door de directie wordt uitgestippeld en uitgevoerd, in het openbaar te bediscussiëren,
door vanuit een onafhankelijke rol kritiek te leveren op het beleid, en door te zorgen dat dit
beleid steeds een breed draagvlak heeft in de organisatie.
De belangenbehartigende taak vervult de OR door te borgen dat betrokken medewerkers
gehoord worden en hun belangen in kunnen brengen als deel van het
besluitvormingsproces.
We maken hier de keuze om medezeggenschap in de organisatie te beschouwen door de
politieke bril. We bekijken het overleg met de directie als een politiek proces. In politieke
processen is het van belang optimaal gebruik te maken van de verschillende instrumenten
die er zijn om het beleid te beïnvloeden. Een sterke partij op het politieke toneel is de partij
die het inzetten van uiteenlopende beïnvloedingsstrategieën goed beheerst en de
verschillende instrumenten flexibel weet in te zetten afhankelijk van de situatie.
Dat vraagt dat de OR zich deels als één speler in het politieke krachtenveld binnen de
organisatie gedraagt. Dat wil zeggen dat de verschillen die er uiteraard bestaan tussen
leden en binnen de raad, overbrugd worden in het besef dat de OR alleen met gezag kan
spreken als ze naar buiten toe eenduidige uitspraken doet. Dat vergt een zekere mate van
teamvorming en teamgedrag van de OR-leden.
Van belang is dus het verbreden van het mogelijkheden van de OR in het politieke
krachtenveld van de organisatie. Als hulpmiddel een overzicht van een zestal uiteenlopende
beïnvloedingsmogelijkheden en enkele vertalingen naar voor de medezeggenschapspraktijk
van de OR bruikbare instrumenten.

1. Relationele invloed

In feite is beïnvloeding een vorm van gedrag en vindt altijd plaats in een relationele
context. Het eerste instrument is daarom de relationele.
Een goede persoonlijke band met de overlegpartner maakt daar deel van uit. Frequent
informeel overleg, informeel contact kan daartoe bijdragen. Zichtbare aandacht voor de
belangen van de overlegpartner. De commissies van de OR overleggen ook afzonderlijk met
de sectordirecteuren, specialisten, afdelingshoofden, et cetera. Dus ook hier liggen
mogelijkheden een goede samenwerkingsrelatie op te zetten.
Daarnaast is een persoonlijke band met overige belangrijke beleidsbeïnvloeders van belang.
Een bijzondere vorm van relationele beïnvloeding is het uitvechten van een conflict. Een
krachtmeting waarbij de OR juist de relatie op het spel zet. Let op: dit is iets anders dan een
juridisch geschil, een conflict stelt de samenwerking zelf ter discussie. In de regel werkt dit
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alleen als er een goede relatie op het spel gezet kan worden en het de overlegpartner iets
waard is om die te redden.

2. Publicitaire invloed

De OR kan op verschillende manieren publicitaire invloed aanwenden:
•

Door rechtstreeks de publieke opinie in de organisatie te bewerken met eigen
publicaties, bulletins, meetings of andere vormen van nieuwsvoorziening naar de
achterban toe;

•

Door bewust te werken aan de PR van de OR in publicaties in het bedrijfsblad;

•

Idem voor de (lokale)pers;

•

Door een bewust PR-beleid richting andere actoren in het politieke krachtenveld.

De OR heeft een natuurlijke voorsprong op andere actoren in die zin dat de OR volledig
zelfstandig kan opereren in zijn oordeelsvorming en uitingen. Andere actoren opereren
dikwijls in een gezagsverhouding.

3. Invloed via het netwerk

De OR bestaat uit leden afkomstig uit allerlei onderdelen van de organisatie, die ieder hun
eigen verankering in een deel van de achterban hebben. De OR-leden overleggen
regelmatig met directieleden en stafmedewerkers. Dat geeft de OR als geheel een goede
uitgangspositie voor het opbouwen van een stevig netwerk.
Dat netwerk moet de OR twee dingen opleveren.
1. Input
Voldoende bronnen voor tijdige en ter zake doende informatie over de onderwerpen
die op de agenda staan. Steeds weten wat er leeft bij de verschillende geledingen van
de achterban van de OR.
2. Output
Mogelijkheden om plannen op de juiste plaatsen in de week te leggen. Ingangen om te
onderzoeken of er steun is voor plannen van de OR.
Het netwerk hoeft zich niet tot de organisatie zelf te beperken. Actoren buiten de
organisatie als de vakorganisaties, andere OR’en of externe deskundigen kunnen in het
netwerk van de OR worden opgenomen.
Met een frequent wisselende samenstelling van de OR is het van belang om contacten
steeds actueel te houden en tijdig over te dragen.

4. Procedurele invloed

De OR heeft van de wetgever bevoegdheden meegekregen. Bevoegdheden die vastliggen in
de WOR, Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet en nog een tiental andere wetten.
Op grond waarvan de OR een bepaalde procedure kan afdwingen. Daarmee kan de OR
aandacht vragen voor zijn eigen beleid en voor zijn eigen doelstellingen. Daarmee kan de
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OR ook bepaalde ontwikkelingen in gang zetten of remmen, naar al gelang wenselijk is, met
het oog op de eigen doelstellingen.

5. Invloed op grond van deskundigheid

De OR kan andere actoren overtuigen door zijn deskundigheid in te zetten. Een
deskundigheid die zich op meerdere vlakken kan manifesteren:
•

op de inhoud van het onderhavige onderwerp: doordat de betrokken OR-leden of de
commissie zich daarin heeft verdiept en daartoe de juiste informatie heeft verzameld.
De OR-leden hebben voldoende bagage om zich een degelijk oordeel te vormen over
actuele kwesties;

•

door het tijdig mobiliseren van kennis bij interne- of externe deskundigen;

•

door het tijdig sonderen van draagvlak voor onderhavige voorstellen of plannen.

6. Positionele invloed

De OR heeft binnen de organisatie een onafhankelijke positie. Hij kan discussies
organiseren en standpunten innemen, zonder knellende banden met andere actoren in het
krachtenveld. Dat is een stevige uitgangspositie.
De OR is een geschikt platform voor het debat in de organisatie. Een centrale plaats waar in
alle openheid over de belangrijke ontwikkelingen wordt gediscussieerd. Dat is letterlijk een
centrale plek in het krachtenveld, die publicitair en relationeel goed te gebruiken valt.
Het zal je duidelijk zijn dat dit uiteenlopende en tegelijk elkaar aanvullende manieren zijn
om invloed uit te oefenen. Het is net als op het palet van een schilder: er liggen meerdere
kleuren naast elkaar, sommige combinaties vloeken, andere leiden tot mooie combinaties.

1. Relationele
invloed

3. Netwerk
invloed

5. Deskundigheids
invloed

2. Publicitaire
invloed

4. Procedurele
invloed

6. Positionele
invloed

2
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Case: De lange weg
De OR van een trainingsbureau was vast van plan om tot een arbeidsvoorwaardenregeling
te komen. De medewerkers onderhandelden ieder voor zich over hun arbeidsvoorwaarden
en er waren aanzienlijke verschillen in salaris en allerlei vergoedingen ontstaan. Verschillen
die konden oplopen tot 30% verschil in brutosalaris. De OR-leden wisten dat het een
meerjarenplan zou worden, want de bestuurder was mordicus tegen. Alle aanleiding om stil
te staan bij de strategie:
De OR begint met het raadplegen van de medewerkers: hoe kijken zij er tegenaan? Hoe
zouden zij het opgelost willen?
Als duidelijk is wat de medewerkers willen, raadplegen ze externe deskundigen: een
pensioenadviseur en een arbeidsjurist. (5 deskundigheid) Ze wilden precies weten hoe een
en ander er juridisch uit zou kunnen zien.
Dan publiceren ze een goed doortimmerd voorstel en bespreken dat met de medewerkers
op zogenaamde achterbanlunches. (3 medewerkersopinie)
En tussendoor natuurlijk steeds overleg met de bestuurder: stevig zijn op de boodschap,
maar toeschietelijk op de relatie: we snappen dat u het lastig vindt, maar de achterban laat
ons geen keus. (1 relatie bestuurder)
Dan vraagt de OR alle mogelijke financiële kengetallen op waarmee je de loonruimte kan
berekenen (5 deskundigheid)
Met die cijfers bereken ze de loonruimte en brengen ze vlak voordat de medewerkers hun
individuele jaargesprek in moeten een advies uit over een redelijke salarisverhoging; de OR
adviseert 2,5% structurele verhoging te vragen. (2 discussies starten)
Enzovoort.
De OR heeft twee jaar nodig gehad voordat ze door bestuurder werden uitgenodigd om
eerst te overleggen, voordat ze hun advies uitbrachten. Dat was de eerste stap op weg naar
regulier overleg over arbeidsvoorwaarden.
Als de OR een duidelijk standpunt heeft, kan het geen kwaad om even afzonderlijk stil te
staan welke strategie de OR wil bewandelen en welke middelen de OR wil inzetten om
daarmee invloed uit te oefenen. Gelijk hebben is een ding, gelijk krijgen een ander.

1.6

De omgeving

Het is belangrijk om ook naar de omgeving van de OR te kijken als je nadenkt over de
optimale werkwijze van de OR. Een ondernemingsraad is onderdeel van zijn omgeving, en
past bij voorkeur in de organisatie en bij de manier van besluitvorming in de organisatie. De
wettelijke bepalingen, zoals het instemmings- of adviesrecht kun je maar het best opvatten
als een wettelijk minimum aan invloed dat de ondernemingsraad gegund is op een aantal
regelingen en besluiten. Maar het zijn geen richtlijnen die ook in iedere organisatie op
dezelfde manier uitgevoerd moeten worden. In de praktijk kiest de ondernemingsraad zijn
eigen weg, en ontwikkelt werkwijzen met het oog op de omgeving.
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En soms past dezelfde ondernemingsraad zijn werkwijze zelfs aan bij de verschillende
werkelijkheden die er in de organisatie zijn. Het kantoorpersoneel is bijvoorbeeld heel goed
via e-mail of het sociaal intranet bij het OR-werk te betrekken, maar in de werkplaats moet
je er gewoon rond koffietijd zijn om met de medewerkers te spreken.
Twee zaken zijn belangrijk om in de gaten houden:
• De manier waarop medewerkers met elkaar omgaan (de bedrijfscultuur)
• De manier waarop besluiten worden genomen (besluitvormingscyclus)

Bedrijfscultuur
Het OR-werk sluit bij voorkeur aan op de gangbare bedrijfscultuur. Om te beginnen is het
belangrijk dat de ondernemingsraad zoveel mogelijk dezelfde taal spreken als de
bestuurder, de managers en de medewerkers. Dan heeft de ondernemingsraad snel
contact, begrip voor zijn standpunt en dus invloed op belangrijke besluiten.
Ga dus niet in een volstrekt commerciële omgeving alleen maar met wettelijke bepalingen
als het instemmingsrecht zwaaien, want dat wordt als vervelende bureaucratie ervaren.
Benadruk liever dat gemotiveerde medewerkers beter verkopen. Vertel een ondernemer
niet dat hij zorgvuldig moet zijn, want dat zal hij zien als gebrek aan slagvaardigheid. Geef
hem liever een duidelijk handelingsperspectief, zodat hij weet wat hij voor je kan doen.
Probeer een autoritaire directeur niet met allerlei slimme argumenten te overtuigen, die zal
je alleen maar bij-de-hand vinden. Geef liever duidelijke grenzen aan en laat merken dat je
een akkoord wil bereiken waar hij je aan mag houden.
Sluit in taal en argumenten aan op je omgeving. Wees daarbij alert op irritaties bij de
bestuurder. Die zijn vaak een signaal dat je de verkeerde taal spreekt en dus je
overlegpartner onnodig tegen de haren in strijkt.

Werkwijze
Kies zoveel mogelijk een werkwijze die voor de OR-leden vertrouwd is. Dus kies voor een
projectgerichte aanpak op een ingenieursbureau en voor een meer procedurele aanpak in
een grote bank of op een ministerie. Sta open voor agile werkvormen in een commerciële
omgeving, waarin alle vormen van indirecte kosten verdacht zijn en kies voor een hands-on
oplossingsgerichte aanpak als je een ondernemingsraad in een logistiek bedrijf bent.
Let op de manier waarop je collega-OR-leden aan de slag gaan. Als daar veel onzekerheid in
zit, of als je merkt dat ze geïrriteerd raken, dan kan dat een signaal zijn dat de werkwijze
gewoon te veel afwijkt van wat ze gewend zijn en ze dus niet ligt. Kijk of je de werkwijze
meer op maat kunt maken van hoe de OR-leden in hun reguliere werk aan de slag gaan.
Dat geldt in het bijzonder voor de manier waarop de ondernemingsraad contact houdt met
de medewerkers. Er kan namelijk op allerlei manieren worden gecommuniceerd. Het is
onze ervaring dat men in zorginstellingen prijs stelt op een goed gesprek.
Ondernemingsraden houden daar interviews als ze willen weten wat de medewerkers
erover denken. Op een verzekeringsbedrijf, waar iedereen achter een scherm zit, is een
forum-achtige discussie veel effectiever: daaraan kan iedereen meedoen als hij even tijd
heeft tussen twee klussen door. En op de werf, waar de jongens van het grijs en groen
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iedere ochtend een start-up houden, moet je er gewoon ’s morgens vroeg bij zijn om het
erover te hebben.

Besluitvorming
Kijk ook eens kritisch naar de manier waarop er in je organisatie besluiten worden
genomen. Uiteindelijk is het OR-werk erop gericht om besluiten zo effectief mogelijk te
beïnvloeden en de WOR-procedures sluiten lang niet altijd aan op de besluitvormingscyclus
in je organisatie.
Als het de gewoonte is om langs een strakke procedure besluiten te nemen, omdat we dat
namens een politiek bestuur doen (gemeenten, waterschappen) of omdat er een kritisch
proces te managen is (betalingsverkeer bij een bank), dan zijn de voorspelbare stappen van
de advies- en instemmingsprocedures nog niet zo’n slecht idee.
Maar als het managementteam gewend is om collegiaal te sturen, dus gezamenlijk
verantwoordelijkheid neemt voor hun besluiten, dan staat de ondernemingsraad die alleen
met de formele bestuurder praat al 1-0 achter. In die organisatie loont het de moeite om
het MT regelmatig te spreken. In ieder geval moet de OR erop gericht zijn om in dit
gezelschap begrip te kweken voor het standpunt van de OR, ook al zouden de
onderhandelingen verder met de bestuurder worden gevoerd.
En als de organisatie ervoor kiest om veranderingen organisch te laten verlopen, dan is het
tegen de stroom in roeien om bij de start al een volledige adviesaanvraag te verlangen,
omdat er aan de start nog heel veel onduidelijkheden zullen zijn. Hier doet de
ondernemingsraad er verstandig aan om aan te sluiten bij de organische veranderaanpak
en namens de medewerkers input te leveren gaande het veranderingstraject.
Het zijn maar enkele voorbeelden, ter ondersteuning van de stelling dat de afstand tussen
de manier van besluitvorming in de organisatie en de werkwijze van de OR niet te groot
mag zijn.
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2.

De belangrijkste bevoegdheden

De wet op de ondernemingsraden (WOR) is belangrijk en toch ook weer niet. Om
het OR-werk te kunnen doen hoef je als startend OR-lid voorlopig alleen te weten
welke belangrijke bevoegdheden deze wet aan de OR geeft. Het is niet nodig om de
wettekst van kaft tot kaft te kennen. In dit hoofdstuk worden de belangrijke
bevoegdheden uit de wet toegelicht en krijg je extra informatie in de vorm van
casussen en tips. Aan het eind besteden we ook aandacht aan andere wetten die de
OR-bevoegdheden geven, zoals de Arbeidsomstandighedenwet en de wet melding
collectief ontslag.

2.1

De piramide van de medezeggenschap

Om je te helpen, hebben wij de belangrijkste bevoegdheden weer gegeven in de vorm van
een piramide, die wordt opgebouwd vanuit een stevige basis. Aan de hand van deze
piramide worden de belangrijke bevoegdheden in het volgende hoofdstuk verder
toegelicht.
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Deze bijzondere bevoegdheden helpen de OR om invulling te geven aan het doel van de
ondernemingsraad, namelijk een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de
onderneming in al haar doelstellingen. En om de medewerkers in de organisatie te
vertegenwoordigen. In de wet wordt dat als volgt benoemd:

Uit de WOR
De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 50
personen werkzaam zijn, is in het belang van het goed functioneren van die onderneming
in al haar doelstellingen verplicht om ten behoeve van het overleg met en de
vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen een ondernemingsraad
in te stellen en jegens deze raad de voorschriften, gesteld bij of krachtens deze wet, na te
leven. WOR-artikel 2.1

2.2

Het kloppend hart van de WOR (artikel 24.1)

Wist je dat de WOR echt een kloppend hart heeft? Dat hart heet artikel 24.1. De hele geest
van de WOR ligt besloten in dat artikel. Velen lezen er overheen. Omdat ze de WOR volgens
de letter lezen. Maar je moet je durven laten inspireren. In dit hoofdstuk komen de
belangrijkste zes artikelen van de WOR langs. En wees niet bevreesd, we gebruiken zelden
de letterlijke wetstekst, tenzij dat echt noodzakelijk is om de geest te kunnen duiden.
Een belangrijk element van de WOR is natuurlijk dat de wet wil regelen hoe
medezeggenschap echt kan werken in de praktijk. Dus niet de OR als een 'excuus-Truus',
als: "We hebben het de OR toch gevraagd?". Maar een OR voor serieuze
(mede)zeggenschap. In artikel 24.1 gaat het om zowel informatie- als overlegrecht. We
lopen de tekst van het artikel langs en terwijl we dat doen, leggen we uit wat de diepere
betekenis hiervan is.
Uit de WOR
In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken
van de onderneming besproken. De ondernemer doet in dit kader mededeling over
besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld
in de artikelen 25 en 27. Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de
ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken. WOR-artikel 24.1
Allereerst: minstens tweemaal per jaar de algemene gang van zaken bespreken. Hier wordt
duidelijk dat de OR recht heeft om een goed overzicht te hebben van wat er in de
onderneming gaande is. Hoe loopt het; wat zijn de vooruitzichten; wat zijn de plannen voor
het komende jaar? Deze informatie is voor de OR als context essentieel om te kunnen
begrijpen wat er in de organisatie speelt en wat er mogelijk gaat veranderen. Dit recht
geeft duidelijk aan dat de OR midden in de organisatie staat en dat hij vroeg geïnformeerd
moet worden om zijn rol waar te kunnen maken. Medezeggenschap is dankzij dit artikel
niet iets vrijblijvends, iets voor als het de bestuurder 'uitkomt'. Medezeggenschap betekent
goed geïnformeerd zijn om op basis daarvan mee te kunnen praten, denken en beslissen.
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Ten tweede: de OR krijgt dan heel specifieke informatie over besluiten in voorbereiding.
Dat betekent als de bestuurder overweegt iets te gaan veranderen, ook al zijn de plannen
nog niet in een gevorderd stadium, dan moet hij dat melden. Daardoor kan de OR zijn plan
trekken: welke van deze onderwerpen vinden we belangrijk; welke wat minder? Hoe willen
we daarmee omgaan? De OR kan bovendien in een vroegtijdig stadium wat 'schoten voor
de boeg' afvuren. Bijvoorbeeld: als de bestuurder dit veranderingsproces in wil gaan,
stellen wij voor daar zo snel mogelijk mensen van de werkvloer bij te betrekken, omdat dit
sneller tot draagvlak leidt en specifieke kennis toevoegt, waardoor het besluit ook
inhoudelijk beter kan worden.
Een belangrijke vraag is dan: wanneer is een besluit in voorbereiding? Wanneer begint dat?
Je zou kunnen zeggen dat hier sprake van is als de bestuurder een idee krijgt om iets te
willen veranderen. Moet hij dat dan delen met de OR? Misschien is dat wel erg vroeg.
Sommige OR-en worden wel eens moe van het ‘zoveelste proefballonnetje’ van de
bestuurder. Misschien is de volgende richtlijn dan handig: de bestuurder heeft zijn idee
gelanceerd (dat kan zowel mondeling of schriftelijk zijn) bij de directie of het
managementteam. Als het idee leidt tot een vervolgstap, dan is het gerijpt tot een ‘besluit
in voorbereiding’.
Ten derde: er worden afspraken gemaakt hoe de OR in de besluitvorming wordt
betrokken. Afspraken worden niet opgelegd, maar samen gemaakt, wat ook overleg vraagt.
Dat betekent dus niet: "Beste OR, ik wil de regeling flexibel belonen veranderen en jullie
krijgen over drie maanden een voorstel." Maar beter is het als: "Beste OR, ik heb de
volgende problemen met de huidige regeling flexibel belonen (….. ) en daarom wil ik met
jullie in gesprek hoe we deze regeling kunnen verbeteren. Hoe zouden jullie bij dit
onderwerp betrokken willen worden? Zal ik dit direct oppakken met HR en jullie commissie
Personeelsbeleid, of eerst met de hele OR verkennen wat we met flexibel belonen willen?"
Samengevat, dankzij dit kloppende hart van de WOR, wordt de OR:
• Goed geïnformeerd over resultaten en plannen voor de toekomst;
• Geïnformeerd als dit leidt tot advies- of instemmingsvoornemens;
• Goed betrokken in het besluitvormingsproces en worden over de rol van de OR
afspraken gemaakt.
Veel OR-en vergeten helaas het belang van dit artikel. Sommige bestuurders zeggen: op elk
overleg hebben we een agendapunt: artikel 24, dus waarom zouden we daar apart
aandacht aan besteden? Andere OR-en en bestuurders gebruiken dit artikel om alleen een
B.O.T.- (Benen Op Tafel) overleg te hebben. Dan gaat het om een inhoudelijke verkenning
van een aantal ontwikkelingen en/of het bespreken van de onderlinge verhoudingen en
werkwijze. Dat laatste is natuurlijk prima, maar vergeet dan niet het planningsdeel
(wanneer wordt de OR betrokken) en het afsprakendeel over de rol van de OR (hoe wordt
de OR betrokken).
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2.3

INFORMATIERECHT: je mag alles weten (artikel 31)

Als we de piramide van de medezeggenschap bouwen, moet de basis in orde zijn: het
MEEWETEN. Oftewel in WOR-termen, het INFORMATIERECHT.
De piramide van Cheops had er allang niet meer gestaan als de oude Egyptenaren niet
zoveel aandacht hadden besteed aan de basis. Sommige OR-leden zeggen dat het
instemmingsrecht het belangrijkste recht is, maar daar durven wij het niet mee eens te zijn.
Echt, geloof ons, het begint met weten. Zonder INFORMATIE wordt het OVERLEG met de
bestuurder een ritueel zonder inhoud. En kun je nooit tot goede ADVIEZEN komen. En ook
je toepassing van het INSTEMMINGSRECHT is dan gebaseerd op drijfzand.

Het informatierecht wordt geregeld in artikel 31. Onthoud de kern: je hebt recht op alle
informatie die je nodig hebt om als OR je werk goed te kunnen doen.

Uit de WOR
De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en aan de commissies
van die raad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling
van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlichtingen en gegevens worden
desgevraagd schriftelijk verstrekt. WOR-artikel 31

Dus: staat in juni de stand van zaken in de organisatie op de agenda, dan heb je voor die tijd
recht op de managementrapportages. Of: is in oktober de begroting voor het komende jaar
geagendeerd, dan behoor je die te krijgen, indien nodig voorzien van een mondelinge én
schriftelijke toelichting door de opsteller van die begroting.
Als je -in principe- recht hebt op alle informatie, is er dus ook voor de OR – in principe niets geheim. De OR kan wél informatie krijgen onder geheimhouding, maar dan moet het
voor de OR ook wel duidelijk zijn waarom dat zo is. En je mag van de directeur verwachten
dat hij aangeeft waarover precies, tot hoelang en voor wie die geheimhouding geldt.
Geheimhouding is dus een uitzonderingssituatie, die apart geregeld is in artikel 20 van de
WOR.
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Uit de praktijk
De WOR-bestuurder van een grote zorgketen (thuiszorg en verpleegzorg) zei tegen zijn OR:
"Ik ben volledig transparant. Je kunt van mij alles horen en alles krijgen. Maar als je van mij
alles krijgt, is dat wel een stapel vol papier, waarvoor je een steekkar nodig hebt om het
naar binnen te rijden." En hij vervolgde: "En ik neem aan dat je niet op die steekkar met
papier zit te wachten. Dus, beste mensen: wat willen jullie wel weten en wat niet?"
De OR stond even volledig met de mond vol tanden. Hoe kan de OR selecteren welke
informatie voor hem relevant is, zonder alle informatie te hebben? En de bestuurder had
natuurlijk gelijk: de OR heeft geen zin en al helemaal geen tijd om dat steekkarretje vol
papier te selecteren. Wat was wijsheid?

Weten wat je belangrijk vindt
Het werkt beter als je weet wat je als OR nu eigenlijk belangrijk vindt. Noem het de thema’s
waar jullie wat mee willen, of speerpunten. Zo kun je kritischer zijn op welke informatie je
echt relevant vindt en welke informatie je wat minder gericht zoekt en bekijkt. Op basis van
deze speerpunten, kun je nadere afspraken maken met je bestuurder over welke informatie
jullie nodig hebben.
Bijvoorbeeld: Jullie hebben als speerpunt dat het opleidingsbudget ook echt volledig
besteed moet worden en dat het evenredig verdeeld moet zijn over de verschillende
functiegroepen. Dan kun je met je bestuurder afspreken dat hij eens per kwartaal of eens
per half jaar cijfers overlegt waarin hij duidelijk maakt hoe het staat met de besteding van
het opleidingsbudget.

Halen en brengen
Jullie bestuurder heeft de plicht om bepaalde informatie aan jullie te geven. Uit zichzelf. De
WOR noemt dat: passief informatierecht. Het gaat daarbij vooral om financieeleconomische informatie. Denk aan begroting, jaarrekening, investeringsoverzicht,
kwartaalrapportages. Ook informatie over het gevoerde sociaal beleid (het sociaal
jaarverslag), moet de bestuurder uit eigen beweging (jaarlijks) verstrekken.
Maar, de OR heeft ook het recht om alle informatie die hij nodig heeft zelf te vragen: actief
informatierecht. Dan is het wel handig om goed aan te geven waarom je die informatie
nodig hebt en hoe je die informatie wilt hebben. Bepaal ook met elkaar of je vindt dat die
informatie schriftelijk moet of ook mondeling kan.

Hiëroglyfen kunnen we niet lezen
Als je een rondleiding krijgt door een piramide, verwacht je dat een gids de vreemde
hiëroglyfen voor jou verduidelijkt. Veel informatie die de OR zou willen weten is kant en
klaar beschikbaar. In de vorm van notities, verslagen, managementrapportages. Wel is de
managementinformatie vaak geschreven voor mensen die gewend zijn om deze informatie
te lezen en te beoordelen, namelijk de managers en de medewerkers van de staf. Maar
voor sommige medewerker kan dat soms best lastig zijn. Laat je als OR daarom niet
overdonderen door het jargon van de specialisten. Stel vragen en wees niet bang dat je
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vragen voor 'dom' worden aangezien. Kun jij het helpen dat je geen specialist bent op dat
vlak? Je hoeft ook geen specialist te worden in je OR-periode. Laat de staf hun best maar
doen om de informatie wat begrijpelijker uit te leggen of op te schrijven. Dat hoeft niet
meteen van hiëroglyfen naar 'Jip en Janneke-taal', maar misschien dan wel 'Pluk van de
Petteflet'?

2.4

OVERLEGRECHT: overleg met vertrouwen (artikel 23)

De volgende trede op de piramide is MEEPRATEN. Door de informatie die je krijgt als OR-lid,
kun je ook meepraten over de organisatie en je collega’s vertegenwoordigen. De WOR
heeft ter ondersteuning hiervoor de bevoegdheden OVERLEGRECHT en INITIATIEFRECHT.
Deze bevoegdheden worden hieronder toegelicht.

In het overleg met jullie bestuurder mag het overal over gaan, zolang het maar de
organisatie betreft. Dat is wat je moet onthouden. Afspraken die in het overleg aan de orde
komen, zijn ook rechtsgeldig. Zodra de notulen zijn vastgesteld uiteraard. Dit is wat de WOR
erover zegt:

Uit de WOR
In de overlegvergaderingen worden de aangelegenheden, de onderneming betreffende,
aan de orde gesteld, ten aanzien waarvan hetzij de ondernemer, hetzij de
ondernemingsraad overleg wenselijk acht of waarover ingevolge het bij of krachtens deze
wet bepaalde overleg tussen de ondernemer en de ondernemingsraad moet plaatsvinden.
De ondernemingsraad is bevoegd omtrent de bedoelde aangelegenheden voorstellen te
doen en standpunten kenbaar te maken. Onder de aangelegenheden, de onderneming
betreffende, is niet begrepen het beleid ten aanzien van, alsmede de uitvoering van een bij
of krachtens een wettelijk voorschrift aan de ondernemer opgedragen publiekrechtelijke
taak, behoudens voor zover deze uitvoering de werkzaamheden van de in de onderneming
werkzame personen betreft. WOR artikel 23

Voordat we de belangrijkste inhoudelijke aandachtspunten uit het overleg langslopen,
richten we ons eerst op de kern van elke vorm van overleg: écht contact maken.
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Contact maken
De grootste uitdaging voor een OR én zijn bestuurder, is het écht contact maken. Werkelijk
luisteren, een echte dialoog aangaan. We merken in onze praktijk dat een echt gesprek,
waarin beide partijen met elkaar aan het onderzoeken zijn wat hun verschillende visies zijn
op een bepaald onderwerp, zomaar plotseling kan overslaan in een discussie waarbij de
één de ander probeert te overtuigen. Met andere woorden, de stellingen worden
betrokken. Dat is vaak funest voor het resultaat. Het is juist de kunst om even uit die
stellingen weg te blijven, de discussie uit te stellen; om het gesprek een echte uitwisseling
en zelfs ontwikkeling van gedachten en ideeën te laten zijn.
Hieronder een overzicht van het verschil tussen dialoog en discussie.

Daarmee is niet gezegd dat discussie fout is, maar als het niet nodig is om al stellingen in te
nemen, waarom zou je dat dan doen? Probeer in het gesprek met elkaar vooral jezelf te
blijven. Ga geen onnatuurlijke vergadermaniertjes aannemen. Probeer, als de bestuurder
dat ook goed vindt, elkaar te tutoyeren. Onnodige afstand is niet nodig.

De inhoud van het overleg
De WOR stelt verder niet zoveel eisen aan de inhoud van het overleg, ook is er geen
aanwijzing hoe vaak per jaar de OR en de bestuurder een overleg moeten inplannen. In elk
geval 2x per jaar, i.v.m. de bespreking van de algemene gang van zaken (artikel 24.1, het
hart!). Uit dit overleg komen onderwerpen die overleg zullen vragen in de voorliggende
periode. Verder kunnen OR en bestuurder in overleg onderwerpen op de agenda zetten die
zij willen bespreken. Te denken valt in elk geval aan de onderwerpen die in het eerste
hoofdstuk werden genoemd als belangrijke aandachtspunten voor de OR: HRM,
reorganisaties in de brede zin van het woord, arbeidsomstandigheden, het strategische
beleid van de organisatie en de maatschappelijke verantwoorde bedrijfsvoering.
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Politiek primaat: het mag overal over gaan, behalve … (artikel 23.2 en 46.d,
onderdeel b)
Politiek primaat is alleen interessant als je in de medezeggenschap van de overheid zit. Is
dat niet het geval, skip dan deze paragraaf en ga verder met het initiatiefrecht.
Toen de WOR in 1996 van toepassing werd voor de overheid, is daarvoor de WOR op één
punt aangepast. Er werd een uitzondering gemaakt in verband met het zogenaamde
politiek primaat. We leggen kort uit wat dit inhoudt en waarom dit is afgesproken in de
WOR.
In de WOR staat dat een OR bij de rechter in beroep mag gaan als de bestuurder de
onthouding van instemming door de OR negeert of een advies van de OR naast zich
neerlegt. Maar in Nederland hebben we ook een rechtstaat met daarbinnen als belangrijk
kenmerk, de scheiding der machten.1 Dat wil zeggen dat de rechterlijke macht zich niet mag
bemoeien met het wetgevende proces, het proces waarin de politiek bezig is besluiten te
nemen, die vrijwel altijd worden vastgelegd in wetten of verordeningen. Het recht van de
politiek om zelfstandig besluiten te nemen, zonder interventie van rechters of wie dan ook,
noemen we het politiek primaat. Pas nádat politieke besluiten en wetten in werking zijn
getreden, toetst de rechterlijke macht die. Dus, hoe kan de OR dan in beroep gaan bij de
rechter tegen een besluit van de politiek? Dat zou principieel onjuist zijn, omdat daarmee
de scheiding der machten in gevaar komt.

Wat betekent dit in de praktijk?
Als de politiek een besluit wil nemen over de taken die zij wil uitvoeren en de wijze waarop,
is over deze voorgenomen besluiten geen overleg nodig met de OR. Pas als het gaat om het
regelen van de personele gevolgen van dit besluit, heeft de OR overlegrecht (en mogelijk
advies- of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp). Overigens behoudt de OR het
informatierecht. Dat betekent in de praktijk dat de bestuurder de OR gewoon netjes en
goed moet informeren over de voortgang van de (politieke) discussie. Dit is van belang voor
de OR, om daarna op grond van de juiste informatie tot goede adviezen te komen over hoe
de personele gevolgen opgevangen kunnen worden.

Casus
Een gemeente vindt het nodig om te bezuinigen. Daartoe komt het ambtelijke apparaat
met een aantal mogelijkheden, waaronder een efficiencyslag bij de ondersteunende
diensten en enkele uitvoerende diensten, zoals de sociale dienst en belastingen. Zo wordt
geopperd om samen met twee buurtgemeenten een regionaal samenwerkingsverband aan
te gaan. Het college neemt deze suggestie over. De OR is vanaf dag 1 op de hoogte. En
wordt door de secretaris ook goed op de hoogte gehouden. De personele gevolgen kunnen
immers aanzienlijk zijn, ondanks het feit dat er niet wordt geprivatiseerd. De OR wordt om
advies gevraagd, ‘gelet het' politiek primaat'. Een chique oplossing: de OR wordt om advies
gevraagd, maar mag formeel niet in beroep. Zo wordt de mening van de OR toch gehoord
en serieus genomen.

1

De achtergrond hiervan ligt in de leer van Ch. Montesquieu (1689 -1755), een Franse
staatsgeleerde en filosoof uit de 18e eeuw. Deze leer heet de Trias Politica.
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2.5

INITIATIEFRECHT: eigen onderwerpen en voorstellen (artikel 23)

De OR kan altijd met een eigen idee of voorstel komen. Dat noemen we het recht op initiatief.
Dat kan beginnen door gewoon tijdens een overlegvergadering met een idee te komen en kan
ook leiden tot een concreet voorstel op papier. In dat laatste geval is de bestuurder verplicht
om hierop met redenen omkleed te reageren. Dus hij mag het voorstel niet negeren of van tafel
vegen, tenzij hij dat gemotiveerd doet. En als hij onderdelen wil overnemen en andere delen
niet, dan moet hij dat eveneens gemotiveerd doen.

Ongevraagd adviseren
De OR mag altijd met een ongevraagd advies komen. Dit is ook een vorm van initiatief. Je
hoeft als OR dus niet altijd gevraagd te worden om je mening (zoals bij ADVIESRECHT en
INSTEMMINGSRECHT dat we hieronder toelichten), je mag zelf overal wat van vinden. Dat
mag weer mondeling of schriftelijk. Als je in een politieke omgeving werkt zoals een
gemeente, dan mag je je advies ook direct of cc richten aan de politieke gremia die
daarover besluiten kunnen nemen. We raden je dan aan daarover vooraf contact op te
nemen met je bestuurder, want het moet niet als een overvaltactiek gebruikt worden.

2.6. Intermezzo ADVISEREN EN INSTEMMEN: de logica achter het
verschil
Wanneer geldt het adviesrecht en wanneer het instemmingsrecht? Een veelgehoorde vraag
tijdens OR-cursussen. Je kunt dan wel de rijtjes met onderwerpen oplepelen die bij artikel
25 (adviesrecht) en artikel 27 (instemmingsrecht) horen, maar die gaan toch vaak het ene
oor in en het andere oor uit. We vinden het handiger om de logica te snappen die achter
het onderscheid tussen advies- en instemmingsrecht zit. Dus, bij deze een toelichting.
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De WOR is oorspronkelijk gemaakt voor ondernemingen in de profitsector. Daar heb je dus
met echte, risicodragende ondernemers te maken. Daarom beginnen we met de volgende
gedachte-exercitie:
Stel, je bent ondernemer en wilt een bedrijfje beginnen in (laten we het maar echt Hollands
houden): houten klompen, “KLOMP & Co” Stel jezelf dan de vraag: als dit mijn bedrijf
wordt, waarover wil ik dan absoluut de zeggenschap behouden?
Dan komt er, na wat brainstormen, meestal al snel een rijtje:
• Welk product ga ik maken, voor welke markt?
• Hoeveel ga ik investeren en welke andere financiële verplichtingen ga ik aan?
• Waar ga ik mijn product maken (vestigingsplaats)?
• Hoe ga ik mijn product maken (productieproces/organisatiestructuur)?
• Hoeveel mensen neem ik in dienst en met welk soort contract (verhouding vastflexibel)?
• Met wie ga ik samenwerken?
Omdat deze vragen betrekking hebben op het (persoonlijk) risico van de ondernemer (lees:
de aandeelhouder die daar zijn geld, ziel en zaligheid inlegt), is 'slechts' het adviesrecht van
toepassing. De OR mag meedenken en advies uitbrengen. De directeur moet, als hij afwijkt
van het advies, dit wel gemotiveerd doen. Dus: inhoudelijk ingaan op de argumentatie van
de OR.
Hierbij voor de volledigheid het hele lijstje van artikel 25:

Artikel 25. Adviesrecht
De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te
brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot:
a. overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan;
b. het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over een
andere onderneming. Alsmede het aangaan van of het aanbrengen van een belangrijke
wijziging in, of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere
onderneming, waaronder begrepen het aangaan, in belangrijke mate wijzigen of
verbreken van een belangrijke financiële deelneming vanwege of ten behoeve van een
dergelijke onderneming;
c. beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk
onderdeel daarvan;
d. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de
onderneming;
e. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van
bevoegdheden binnen de onderneming.
f. wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent;
g. het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten;
h. het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming;
i. het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming;
j. het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke
schulden van een andere ondernemer, tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van
werkzaamheden in de onderneming;
k. invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening;
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l.

voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een beleidsmatige,
organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu;
m. vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico, bedoeld
in artikel 40, aanhef en eerste lid, a, b en c van de Wet financiering sociale
verzekeringen;
n. het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige buiten
de onderneming betreffende een der hiervoor bedoelde aangelegenheden.

Goed, ons bedrijfje draait inmiddels als een tierelier. We hebben inmiddels flink wat
mensen in dienst genomen. Inmiddels zijn we zo groot (meer dan 50 medewerkers), dat er
een OR is geïnstalleerd. We verplaatsen ons nu in de nieuwe medewerkers die solliciteren
bij KLOMP & Co. Deze komen binnen, hebben een arbeidsvoorwaardengesprek. Waar zijn
zij, voordat ze ja zeggen, in geïnteresseerd?
• Wat ga ik verdienen?
• Wat zijn de werktijden/roosters?
• Wat zijn mijn mogelijkheden op termijn, ontwikkeling, promotie?
• Waar word ik op afgerekend, hoe word ik beoordeeld?
• Hoe is het hier geregeld met de veiligheid en gezondheid op het werk?
• Hoeveel vakantie heb ik en hoe kan ik die opnemen?
• Hoe is het hier geregeld met mijn privacy?
Omdat deze vragen betrekking hebben op het (persoonlijk) risico van de medewerker,
heeft de OR op regelingen rondom deze onderwerpen instemmingsrecht. Instemming
betekent, dat als de directeur met een voorstel komt, hij dit pas kan invoeren nadat de OR
'ja' heeft gezegd. Krijgt hij geen 'ja', dan moet hij naar de kantonrechter om 'vervangende
instemming' te krijgen. Dat is, zo blijkt in de praktijk, erg lastig. De directeur moet daarvoor
met zwaarwegende argumenten komen.
Voor de volledigheid ook hier het volledige lijstje van art.27:

Artikel 27. Instemmingsrecht
De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem
voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:
a. regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een
spaarregeling;
b. een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;
c. een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
d. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reintegratiebeleid;
e. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
f. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
g. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;
h. een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
i. een regeling op het gebied van het werkoverleg;
j. een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;
k. een regeling omtrent het verwerken van, alsmede de bescherming van de
persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;
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l.

een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming
van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming
werkzame personen.
m. Een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand,
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders; een en ander
voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming
werkzame personen

2.7

ADVIESRECHT: onderbouwd zeggen wat je vindt (artikel 25)

In de vorige paragraaf is aangegeven welke onderwerpen vallen onder het adviesrecht. We
gaan hieronder eerst in op de adviesaanvraag die wordt ingediend door de bestuurder en
vervolgens op het adviseren door de OR.

Tegenstrijdigheid: tijdig én alle gevolgen én alle maatregelen?
Bij het indienen van een adviesaanvraag dient de bestuurder zich te houden aan een aantal
criteria. Deze criteria staan in de WOR, onder artikel 25.2 en 25.3.
1. Hij moet het advies tijdig vragen, namelijk op een moment dat het advies van de OR nog

van wezenlijke invloed is op het te nemen besluit;

2. Hij moet een overzicht verstrekken voor de beweegredenen voor het besluit;
3. Hij moet de verwachte gevolgen voor het personeel beschrijven.
4. Hij moet de maatregelen beschrijven die hij wil nemen om de gevolgen voor het

personeel op te vangen.

Onze wetgevers hebben de bestuurder hiermee opgezadeld met een bijna onmogelijke
taak. Én tijdig, dus nog met verschillende varianten/keuzemogelijkheden, én de gevolgen
én de maartregelen. Dat lijkt ons nogal ingewikkeld: pas als ik een duidelijke keuze heb
gemaakt, kan ik immers de gevolgen en de maatregelen goed beschrijven. Dus het is óf
tijdig en dan de gevolgen nog niet goed bekend, óf laat, mét zicht op alle gevolgen en
maatregelen. Maar daar is de OR niet bij geholpen, als hij ook wil adviseren over de
gevolgen of over de te kiezen variant.
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Uit de praktijk
Bij een productiebedrijf moet worden gereorganiseerd. De bestuurder is al een eind op weg
met de planvorming. Er is een extern bureau ingeschakeld om een onderzoek te doen. De
OR heeft netjes mogen adviseren over de opdracht en de keuze van het bureau. Maar als
de OR vraagt om te mogen adviseren over de uitkomsten van het rapport en de keuze van
de bestuurder die op basis hiervan volgt, zegt de bestuurder letterlijk: “Ik mag jullie nog
niet om advies vragen, want ik kan nog geen ‘voorgenomen besluit’ nemen in de zin van de
WOR. Het gaat nog slechts om de richting, ik ken de gevolgen nog niet voor het personeel
en kan daarom ook nog niet de maatregelen beschrijven. Jullie willen toch niet dat ik me
níet aan de wet houd?”
De OR reageert met het argument dat de OR nu niet in de gelegenheid is om tijdig te
adviseren. Immers, de varianten uit het rapport leiden al tot een keuze. De bestuurder zegt
daarop: “Geen probleem, als jullie met sterke argumenten komen, dan staat ook de variant
nog ter discussie.” Ofschoon de OR daarin niet echt
gelooft, wil hij het dreigende conflict niet op de spits drijven. De OR wil in gesprek blijven.
Vervolgens wordt de OR gedurende het hele traject wel goed geïnformeerd en op elke
overlegvergadering komt de reorganisatie uitgebreid aan de orde. De OR kiest ervoor om
dan maar met ongevraagde adviezen te komen, waarop de bestuurder wordt uitgedaagd
op de argumenten van de OR in te gaan. De variant staat feitelijk niet meer ter discussie.

"Belangrijk" is belangrijk
Bij de toepassing van het adviesrecht is het begrip 'belangrijk' belangrijk.
Want zoals je hebt kunnen lezen geldt voor een aantal adviesonderwerpen, dat de OR
adviesrecht heeft als het onderwerp belangrijk is. De wet geeft geen handvatten om de
belangrijkheid te bepalen. Wel is er wat jurisprudentie over. Deze zegt iets over het aantal
medewerkers dat het betreft en de aard van de personele gevolgen. Is de uitbesteding van
de catering een belangrijk besluit? Als je kijkt naar het aantal medewerkers op het totaal,
valt dat vaak nogal mee. Maar als je kijkt naar het aantal medewerkers dat daarvan
gevolgen ondervindt, zijn dat niet alleen de cateringmedewerkers zelf. Iedereen maakt
immers dagelijks gebruik van de cateringdiensten. Bovendien moet je ook naar de aard van
de gevolgen kijken. Als de medewerkers met de uitbesteding te maken krijgen met een
andere cao, is dat wel degelijk een flinke stap.
Een handige vuistregel bij het vaststellen of we nu te maken hebben met een belangrijk
besluit, is dat het moet gaan om een niet alledaags besluit. Dus:
•

Als een ziekenhuis een krediet neemt van 2,5 miljoen dan is dat belangrijk, want het kan de
continuïteit van de organisatie in gevaar brengen. Voor een bank is een lening van 2,5
miljoen alledaagse kost.

•

Als de KLM een Boeing aanschaft ter waarde van 270 miljoen dollar, kan dat een alledaags
besluit zijn als het de 12e machine in de vloot is. Als ze daarentegen voor het eerst een
Embrear van ca. 32 miljoen aanschaffen is het ineens belangrijk, omdat zo’n besluit de hele
logistieke keten raakt van opleiding van piloten tot en met de organisatie van het
onderhoud.
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•

Als er in de organisatie op verschillende afdelingen over een langere periode een twintigtal
medewerkers hun functie kwijtraken, vatten we het op als een serie kleine veranderingen.
Als er op één afdeling 20 medewerkers hun baan verliezen, zien we het als een belangrijk
besluit en zelfs als een collectief ontslag.

Kortom: elk afzonderlijk besluit zal op een eigen meetlat moeten worden gelegd. Als de
bestuurder geen advies wil vragen, omdat het besluit volgens hem niet belangrijk is, dan
kun je je de vraag stellen: waarom doet hij nu zo moeilijk? Omgekeerd, als de OR bij elke
wijziging van een functie roept dat dit een belangrijke wijziging is, dan kun je je afvragen:
heeft de OR niets anders te doen?

Stellend adviseren
Wat is adviseren eigenlijk? Wij zeggen dan: adviseren, dat is onderbouwd zeggen wat je
vindt, om een idee, een plan beter te maken. Op de een of andere manier is er in het werk
van ondernemingsraden een praktijk ingeslopen waarbij zij positief óf negatief adviseren.
Dus Ja of Nee zeggen. Onze ervaring is dat bestuurders van dit soort antwoorden nogal lui
worden. Want met een JA kun je als bestuurder gewoon door en bij een NEE ga je vertellen
dat je het toch gaat doen.
Daarom adviseren wij ondernemingsraden om vooral stellend te adviseren. Dat wil zeggen:
zeg gewoon wat je vindt, onderbouw dat en voeg er ook een echt advies aan toe. Door dit
degelijke advies, zonder een ja of een nee, geen positief of negatief advies dus, wordt de
bestuurder echt uitgedaagd om inhoudelijk te reageren op het advies.
Uit de praktijk
Hieronder een voorbeeldstukje uit een stellend advies van een ondernemingsraad bij een
voorgenomen besluit tot overname door een ander bedrijf:
“Ondernemingsraad adviseert u, in geval van een besluit tot verkoop van Clearfacts aan
Techjob hierbij te betrekken dat:
• Meerdere investeerders zorg zullen dragen voor de financiering van de overname.
• Techjob expliciet uitspreekt dat de ontwikkeling en productie van een gesloten systeem
van essentieel belang is voor de nabije toekomst. De OR verzoekt u op dit punt om
zeker te stellen dat er voldoende middelen beschikbaar worden gesteld, zodat
Clearfacts in staat zal zijn dergelijke systemen te ontwikkelen.
• In de toekomst een verkoopafdeling beschikbaar blijft ten behoeve van de afzet van
Clearfacts
• Door de koper wordt gegarandeerd dat er in Clearfacts zal worden geïnvesteerd, zowel
wat betreft actuele ontwikkeling en projecten als in structurele zin.
• Wordt geïnvesteerd in de verdere opleiding en ontwikkeling van het personeel.
• Een expliciete intentie door de koper wordt uitgesproken dat, wat betreft
langetermijnstrategie, Clearfacts voor een termijn langer dan 5 jaar wezenlijk
onderdeel zal uitmaken van de toekomstvisie van Techjob.
• De verkoop geen negatieve gevolgen zal hebben voor de huidige arbeidsvoorwaarden
binnen Clearfacts.
• De verkoop, zoals door u toegezegd, niet zal leiden tot gedwongen uitslagen. De
Ondernemingsraad verwacht ten aanzien hiervan, voor of direct na de daadwerkelijke
verkoop, een bevestiging.
• Zij vertrouwt op commitment van Techjob aan medezeggenschap,
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Terug naar het kloppende hart!
Gelukkig geeft artikel 24, ons kloppende hart, een oplossing voor het dilemma 'tijdig én
volledig'. Dat artikel geeft immers aan dat er afspraken moeten worden gemaakt, in een
vroeg stadium, als een besluit nog in voorbereiding is, over hoe de OR betrokken wordt in
de besluitvorming.
In het geval van de casus van het productiebedrijf is het verstandig om het adviestraject op
te delen in meer adviesmomenten. Te denken valt aan de volgende stappen:
• Definitie van het probleem: wat is er aan de hand, hoe ernstig is dat? Leidend tot een
onderzoeksvraag, bijvoorbeeld aan een extern bureau. OR adviseert over opdracht en
keuze van het probleem;
• Onderzoeksrapport: als de aanbevelingen uit het rapport al leiden tot besluitvorming
over een duidelijke richting. Bijvoorbeeld een keuze uit varianten. Ook hier gaat het om
het punt van wezenlijke invloed;
• De uitwerking van een variant. Hierin kunnen meestal al personele gevolgen al beter in
beeld komen;
• Het implementatieplan/projectplan om tot invoering te komen. Hierin wordt in feite
meer gedetailleerd geregeld hoe de gevolgen voor de medewerkers worden
opgevangen.
Dit vraagt van de OR wel de uitdaging om in een vroegtijdig stadium al aan te geven wat de
OR belangrijk vindt. Het denken in belangen is dan een mogelijkheid om op het niveau van
uitgangspunten, criteria, randvoorwaarden al te adviseren. Naarmate het
besluitvormingstraject verder de trechter ingaat, kan de OR steeds concreter worden in zijn
advisering.

Adviseren is een proces, het advies is een product
Bij ontwikkelingen in de organisatie zijn altijd meer deelnemers en belanghebbenden dan
alleen de OR en de bestuurder. In de verschillende stappen van het proces worden keuzes
gemaakt wie daarbij betrokken zijn en hoe de stap wordt genomen. Soms worden die
stappen nog eens extra uitgediept, worden er stappen teruggenomen, en overgedaan. Het
is dus niet altijd een recht-toe-recht-aan traject, ook al schetsen we dat modelmatig.
Allerlei partijen bemoeien zich ermee. De top, het middenmanagement, de staf en
beleidsmakers. En natuurlijk kan de werkvloer zich roeren.
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Daarom moet de OR zich ook niet alleen fixeren op het product van het advies. Vaak is wat
er daarvoor gebeurt in de organisatie en hoe de OR daarmee omgaat veel meer van invloed
dan het papieren advies dat dan een soort sluitstuk is. In het overleg met de bestuurder
hebben jullie, als het goed is, al uitgebreid ideeën, voorstellen en alternatieven
uitgewisseld. Je hebt je contact georganiseerd met je achterban en je hebt met alle
sleutelfiguren uitgebreid contact gehad.

2.8 INSTEMMINGSRECHT: ja of nee zeggen tegen een regeling
(artikel 27)
In paragraaf 2.6 is aangegeven welke onderwerpen vallen onder het instemmingsrecht. We
gaan hieronder eerst in op de instemminsaanvraag die wordt ingediend door de bestuurder
en vervolgens op het al dan niet instemmen door de OR.

Wat is een regeling?
De instemmingsaanvragen lijken qua vorm op een adviesaanvraag. Bij een
instemmingsaanvraag legt de bestuurder zijn besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking
van een regeling voor aan de ondernemingsraad. Ook bij deze aanvraag moet hij een
overzicht geven van de beweegredenen en aangeven wat de verwachte gevolgen zijn voor
het personeel.
Bij instemmingsaanvragen gaat het om personele 'regelingen'. Het lijstje van onderwerpen
staat genoemd in paragraaf 2.6. We hebben het over een regeling als er voor een groep
medewerkers voor een langere periode iets wordt voorgeschreven of geregeld. Wat
belangrijk is om te weten: een regeling is niet pas een regeling als er 'regeling' op staat.
Sterker nog, een regeling hoeft niet altijd op papier te staan. Soms kunnen jarenlange
gebruiken en praktijken ook als regeling worden bestempeld. Je kunt regelingen op
meerdere niveaus hebben. Zo is een opleidingsplan een regeling die valt onder artikel
27.1.f, maar de regeling tegemoetkoming in studietijd en -financiering is ook een regeling
die valt onder hetzelfde artikel.
Stel dat er centraal een kaderregeling op het gebied van werktijden wordt afgesproken en
dat de invulling op de afdelingen gebeurt, dan is de kaderregeling bij de Centrale OR (COR)
instemmingsplichtig en de dienstroosters bij de OR van de betreffende divisie.
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Heldere grenzen aangeven
In tegenstelling tot adviseren, wordt bij een verzoek tot instemming (dezelfde criteria als bij
het adviseren) gevraagd om een JA. Als jullie het er helemaal mee eens zijn, zou een JA
afdoende zijn. Maar een NEE is dat niet. De NEE moet worden onderbouwd, zoals jullie dat
van de bestuurder zouden verwachten als hij besluit (delen van) jullie advies niet over te
nemen. Je wilt dan toch ook horen waarom? Bij instemming kun je dan gebruik maken van
de formuleringen JA, MITS of NEE, TENZIJ.
Deze kun je gebruiken om aan te duiden of je overwegend positief of negatief bent ten
aanzien van de voorgestelde regeling. Bij JA, MITS geef je aan op welke (meestal kleinere)
punten de regeling aanpassing verdient om te kunnen instemmen. Bij NEE, TENZIJ, geef je
meestal op kernpunten van het voorstel aan wat moet worden veranderd. Meestal staat
daar dan bij dat je de gewijzigde versie ook nog een keer wilt zien voordat je definitief kunt
instemmen.
Uit de praktijk: een nieuw beoordelingsbeleid
De ondernemingsraad heeft een instemmingsverzoek ontvangen voor een nieuw
beoordelingsbeleid. Dat is instemmingsplichtig op grond van artikel 27.1 lid g.
De nieuwe regeling houdt een vorm van 360° feedback, waarbij de beoordeling tot stand komt
door een aantal collega’s te vragen een feedbackformulier in te vullen. Dat kan allemaal via eHRM verlopen, zodat als de uitkomst daar verder geen aanleiding to geeft, de jaargesprekken
overgeslagen kunnen worden.
De OR heeft als voorbereiding met de opsteller van het nieuwe beleidsstuk gesproken en
steekproefsgewijs een aantal interviews met medewerkers en leidinggevenden gehouden om
hun meningen te peilen.
Uitkomst: de OR kan zich grotendeels is de voorgestelde regeling vinden, maar willen drie dingen
anders:
- dat de uitkomst van de beoordeling altijd in een jaargesprek wordt besproken
- dat de procedure volledig transparant verloopt: de medewerker moet het geheel van de
beoordeling kunnen inzien
- dat er altijd afspraken worden gemaakt naar aanleiding van de beoordeling, en niet alleen
als er verbeterstappen aan de orde zijn, zodat de medewerker steeds zekerheid heeft.
Op de overlegvergadering gaf de bestuurder toe dat volledige transparantie akkoord is, en dat
de regeling in die zin wordt aangepast. Op de andere punten wil zij niet toegeven, want juist de
enorme besparing in uren was voor haar belangrijk. Altijd een besluit nemen naar aanleiding
van de beoordeling vond ze overbodig.
Na een schorsing gaf de ondernemingsraad aan dat zowel leidinggevenden en medewerkers een
jaargesprek belangrijk vonden. Namelijk om ondanks alle werkdruk wel aandacht voor elkaar te
hebben, en om de balans werk-privé en eventuele opleidingsplannen te bespreken. Het punt van
de afspraken en de zekerheid wil hij dan wel laten vallen.
Bestuurder gaat akkoord, onder het beding dat als de medewerker zelf aangeeft geen gesprek te
willen, dat het dan ook achterwege blijft.
De OR kan daarmee leven. Er is een akkoord. De bestuurder laat nu de regeling aanpassen aan
de uitkomsten van het overleg, waarna de OR het gewijzigde geheel met een brief van
instemming voorziet.
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De terugtrekkende beweging van de bestuurder
Bij regelingen gaat het om nieuwe regelingen of het intrekken of wijzigen van bestaande. Als
een bestuurder een voorstel doet, kan hij datzelfde voorstel ook weer intrekken. Dat is van
belang als de OR zelf graag ook die regeling gewijzigd wil zien. Kortom, denk niet dat je met
instemmingsrecht zomaar even een veto kunt uitspreken. De bestuurder heeft altijd de
mogelijkheid het voorstel weer in te trekken. Dan zit de OR met lege handen. Dus hanteer het
instemmingsrecht netjes en gebruik het niet als machtsspel en powerplay. Dat is schadelijk voor
de relatie met de bestuurder en schadelijk voor de achterban, die misschien zat te springen om
een nieuwe regeling.

Primaat van de vakbond
Er is een belangrijke uitzondering op het instemmingsrecht. Die uitzondering betreft het
primaat van de vakbond. Dit houdt in dat de vakbond als eerste het recht heeft met de
ondernemer afspraken te maken over in elk geval de primaire, maar ook over de
secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat kan betekenen dat de vakbond al afspraken met de
ondernemer heeft gemaakt voordat de OR ook maar in beeld komt.
In de praktijk betekent dat vaak, dat er al afspraken op cao-niveau gemaakt zijn met
betrekking tot bijvoorbeeld verlof, werktijden, vergoedingen en dergelijke. Wel kan het zo
zijn dat de regelingen in de cao nog globaal geformuleerd staan, of dat er staat dat het
bedrijf een afwijkende regeling kan afspreken met de OR, mits deze minimaal gelijkwaardig
is aan de regeling binnen de cao. Als de regelingen globaal zijn, kan het nodig zijn om een
goede uitvoeringsregeling te maken. Daarover heeft de OR natuurlijk wel gewoon
instemmingsrecht.
Ook bij het opstellen van een sociaal plan bij reorganisaties, fusies en overnamen is de
vakbond leidend. Alleen als de vakbond geen afspraken maakt over een sociaal plan heeft
de OR een volledig adviesrecht op de personele gevolgen van de reorganisatie. De OR mag
natuurlijk altijd ongevraagd advies geven, dus ook op het sociaal plan zoals dat wordt
afgesproken tussen bond en ondernemer, maar de ondernemer is gebonden aan de
afspraak met de bonden. Daarom is het verstandiger om als OR aan de onderhandelaars én
de bestuurder het advies te overhandigen.

36

2.9 STIMULERINGSTAKEN: langs de zijlijn of spil in het centrum?
(artikel 28)
De OR heeft niet alleen een taak binnen de grenzen van de onderneming. De OR is een club
mensen die ook midden in de samenleving staat en die vanuit die maatschappelijke
verantwoordelijkheid ook een taak heeft om bepaalde belangrijke zaken te stimuleren
binnen de onderneming.
Het gaat dan concreet om het bevorderen van:
• Naleving van belangrijke arbeidswetgeving, zoals cao, arbeidstijden,
arbeidsomstandigheden;
• Goed werkoverleg in de onderneming en delegatie van bevoegdheden;
• Voorkomen van discriminatie en bevorderen inschakeling gehandicapten en
minderheden;
• Milieubewust ondernemen.
Er zijn natuurlijk vele wegen om dit te bevorderen. Belangrijk is het om goede
managementinformatie te krijgen over deze onderwerpen. Denk aan: Hoe vaak wordt er
een werkoverleg gehouden? Wat zegt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
over de kwaliteit van het werkoverleg? Hoe divers is de samenstelling van het personeel?
Kan het nog wat diverser, als het gaat om meer mensen met een beperking? Wat wordt
gedaan om hun werkplek aan te passen?
Kortom, het begint ook hier met goede informatie. Vervolgens is het zaak het te agenderen
voor de overlegvergadering en mogelijk leidt dit tot initiatieven van de OR of tot nieuwe
regelingen of andere maatregelen van de kant van de bestuurder.

2.10 De Arbeidsomstandighedenwet
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) regelt dat bestuurder en ondernemingsraad
samenwerken bij het opstellen en uitvoeren van het arbobeleid. De werkgever is
verantwoordelijk, maar neemt niet onnodig eenzijdige stappen.

Bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid werken de werkgever en de
werknemers samen.
Art. 12.1 Arbo-wet

Waar de bestuurder in ieder geval de instemming van de ondernemingsraad voor nodig
heeft zijn de volgende zaken:
•

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak voor het
verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De Arbowet veronderstelt een
beleidscyclus, die begint met een onderzoek naar de voorkomende risico’s op het
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers (de RI&E). Op grond
daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin duidelijk wordt hoe de
belangrijkste risico’s worden aangepakt. Beide vallen onder het instemmingsrecht van
de OR.
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•

De ondernemer moet een preventiemedewerker aanstellen. Dat is iemand die de hele
arbo-beleidscyclus ondersteunt, en de samenwerking tussen medewerkers (OR) en
management bij het uitvoeren van het arbobeleid organiseert. De OR heeft instemming
op de benoeming van de preventiemedewerker(s), de positie van
preventiemedewerker in de organisatie en zijn/haar taken.

•

De ondernemer moet arbo-dienstverlening organiseren. Meestal in de vorm van een
Arbodienst met verschillende deskundigen, waaronder bedrijfsartsen. Over de manier
waarop die dienstverlening wordt georganiseerd moet bestuurder overeenstemming
bereiken met de ondernemingsraad.

•

De ondernemingsraad mag zich onafhankelijk van de bestuurder laten adviseren door
de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, bijvoorbeeld als de OR onderdelen van het
arbobeleid wil beoordelen, of als de OR initiatieven op het gebied van veiligheid,
ziekteverzuim of welzijn.

De speciale bevoegdheden die de ondernemingsraad heeft vanwege de Arbowet heeft,
kunnen interessant zijn als de OR bezig is met het verbeteren van HR-management en
ziekteverzuim, omdat de arbo-maatregelen daar van alles mee te maken hebben, verplicht
zijn en in de meeste gevallen de instemming van de OR nodig hebben.

2.11 Wet melding collectief ontslag
Deze wet regelt dat een ondernemer die 20 of meer medewerkers om economische
redenen wil ontslaan, dit vooraf moet melden bij het uitvoeringsinstituut
werknemersverzekering (UWV). Daarbij moet de ondernemer aangeven hoe de
ondernemingsraad over het besluit is geraadpleegd.
Het advies van de ondernemingsraad wordt op die manier betrokken bij de behandeling
van het ontslagverzoek. Een ontslag van 20 medewerkers of meer zal in de regel een
belangrijk besluit zijn, en dus is de OR al aan zet op grond van het adviesrecht, maar het is
goed te weten dat het advies van de OR ook betrokken wordt bij het ontslagverzoek.
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3. Help ik zit in de OR!
In dit hoofdstuk nemen we je mee in een aantal situaties of dilemma’s die je
tegenkomt als je in een OR zit. Het is handig om die situaties of dilemma’s alvast te
kennen zodat je ze herkent en je er alvast een oordeel over kunt vormen. Als
nieuwkomer in de OR merk je waarschijnlijk dat er voor jouw komst al keuzes zijn
gemaakt of dat sterke opvattingen over zaken zijn. Toch kan het geen kwaad om die
keuzen en opvattingen zelf even tegen het licht te houden en als nodig ter discussie
te stellen.
Waarover gaan die situaties of dilemma’s?
• De uiteenlopende motieven OR-werk te gaan doen,
• Verschillende opvattingen over de manier waarop je OR-werk kan doen,
• Manieren waarop je in de OR met elkaar kan samenwerken,
• De verschillende petten die je op kunt hebben,
• Halen en brengen in de OR,
• Hoe je met je leidinggevende een deal moet sluiten, en
• De veranderingen waarmee een ondernemingsraad te maken krijgt.

3.1

Motieven voor OR-werk

Als je een rondje zou maken langs OR-leden hoor je vaak verschillende motieven om zich in
te zetten voor de OR. Die motieven weerspiegelen vaak de opvattingen die de OR-leden zelf
hebben over de rol en toegevoegde waarde van de ondernemingsraad. Je gaat dus in je OR
een diversiteit aan motieven ervaren. Die diversiteit kan soms als lastig zijn. Zeker als er wat
spanning op zit. Goed om met elkaar te onderzoeken welke overtuigingen erachter liggen,
en welke gemeenschappelijke motieven er zijn.
We hebben met veel OR-leden gesproken. Als je dan een rondje houdt, kun je bijvoorbeeld
dit horen:
•

"Om de belangen van werknemers, vooral op het gebied van de secundaire
arbeidsvoorwaarden en personeelsregelingen, goed te beschermen. Want de managers
denken vooral aan zichzelf, en niet aan de lagere loonschalen!"

•

"Om een gezond tegenwicht te bieden tegen alle veranderplannen van de directie, die
primair vanuit het organisatiebelang denkt. Veel werknemersbelangen worden
vergeten.”

•

"Om de mensen van de werkvloer, die zelden iets gevraagd wordt, een stem te geven."

•

“Omdat ik de besluiten van de directie wil toetsen op uitvoerbaarheid. De directie heeft
soms geen weet van wat wel en niet kan in de praktijk."

•

“Omdat ieder beleid kritiek verdient. Een kritische benadering dwingt de bestuurder
om zijn besluiten goed voor te bereiden.”
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•

"Omdat de mensen die echt weten hoe het werk gedaan moet worden, de vakmensen
van de werkvloer, te laten meedenken en meebeslissen hoe deze organisatie beter kan
functioneren."

•

"Omdat de organisatie beter werkt als de leiding draagvlak creëert voor besluiten die ze
wil nemen."

•

“Omdat managers van alles verborgen houden voor de medewerkers. Ze zijn bang voor
onrust. Ik vind dat je medewerkers als volwassenen moet behandelen.”

•

"Omdat mensen die zich betrokken weten bij de besluitvorming, zich mede-eigenaar
voelen van die besluiten en zich eraan verbinden."

•

“Omdat de organisatie niet zou bestaan zonder de kennis, kunde en ambities van de
medewerkers. Omgekeerd hebben medewerkers belang bij een gezond en goed
functionerend bedrijf. Ik wil in de OR om mede te waken voor een zorgvuldige en
transparante belangenafweging.”

•

"Omdat ik me in mijn functie nauwelijks meer kan ontwikkelen. Ik kan nu allerlei
vaardigheden en kennis ontwikkelen die niet direct met mijn functie te maken hebben.
Een verrijking voor mijzelf dus."

•

“Omdat vanuit mijn functie mijn zichtveld op de organisatie zo beperkt is. De OR biedt
mij een kans om te leren hoe de organisatie in elkaar zit en te begrijpen hoe hier de
hazen lopen.”

Als je vanaf een afstand naar al die motieven kijkt, dan kun je grofweg een vijftal
invalshoeken herkennen:
1. Belangenbehartiging: de overtuiging dat belangenbehartiging voor (groepen)
medewerkers nodig is. We zien dat dit vaak gevoed wordt door de ervaringen dat
management deze belangen minder scherp zou zien, of minder serieus neemt. En dat
er groepen medewerkers zijn die niet (goed) voor zichzelf kunnen opkomen. In die zin
lijkt deze opvatting over OR-werk een beetje op vakbondswerk. Veel OR-leden met
deze overtuiging zien de ondernemingsraad dan ook als een verlengstuk van
vakbondswerk.
2. Verbinden: de overtuiging dat de ondernemingsraad vooral bijdraagt aan het succes
van de organisatie als geheel. Om die beter te laten werken willen ze verbindingen te
maken tussen de verschillende lagen of groepen in de organisatie. Door de
verschillende deelbelangen goed in beeld te hebben en in de dialoog tot een
zorgvuldige afweging te komen, komen we tot optimale besluiten. Zonder dat daarbij
één belang bij voorbaat voorop staat.
3. Oppositie: de overtuiging dat goede besluiten tot stand door ze bloot te stellen aan
stevige kritiek. Misschien gevoegd bij de waarneming dat er hier en daar slordige
besluiten worden genomen.
4. Transparantie: de overtuiging dat medewerkers er beter bij betrokken kunnen worden
als de besluitvorming zichtbaar wordt. Managers willen nieuwe ontwikkelingen of
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plannen nog wel eens weg houden van de medewerkers: “daar komt maar onrust van”.
Daar wil men dan verbetering in aanbrengen.
5. Leren: de overtuiging dat je veel kunt leren van OR-werk. Dat ondernemingsraadswerk
goed is voor je persoonlijke ontwikkeling. Zowel om te leren hoe de organisatie werkt
en bestuurd wordt, maar ook om nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te
ontwikkelen.
Deze vijf opvattingen kun je in allerlei variaties en mengvormen in de OR tegenkomen. Als
dat sterk uit elkaar loopt kan het spanningen oproepen. We merken dat de meeste
spanning zit tussen opvattingen de belangenbehartiger en de verbinders, maar ook tussen
leergierigen en de rest.
Vaak hebben uiteenlopende motieven te maken met waar je vandaan komt.
Bijvoorbeeld:
•

Medewerkers in de productie vinden opgebouwde rechten belangrijk, omdat die
rechten het werk dragelijk maken, of omdat ze er financieel meer afhankelijk van zijn.

•

Medewerkers beleidsvoorbereidende functies zullen zich sneller identificeren met de
organisatiedoelen en meer een beeld hebben van wat directie en management
belangrijk vinden. Zij denken daardoor liever in gezamenlijke doelen en belangen, dan
in tegenstellingen.

•

Medewerkers die op in hun werk weinig perspectief of kans op doorgroei hebben, zien
de OR als een plek om meer om hun functie te verrijken, en hun leergierigheid bot te
vieren.

•

Medewerkers die op een eenzame plek zitten, zoeken in de OR contact met collega’s en
verbinding met de organisatie.

Wat kan je ermee?
Het is belangrijk om je te beseffen dat al deze verschillen in achtergrond en motieven er
zijn. Denk allereerst zelf goed na over wat jou drijft, wat jouw overtuigingen zijn en waar
die vandaan komen. Dan ben je goed voorbereid op de discussies in de OR.
Verder is het handig om andermans motieven niet te ontkennen of zelfs te veroordelen.
Wees nieuwsgierig naar welke ervaringen en overtuigingen hieraan ten grondslag liggen. En
probeer verschillende motieven in elkaars verlengde te krijgen. Bij het voorbereiden van
een stevige oppositie kunnen we veel nieuwsgierigheid gebruiken. En een stevige oppositie
kan best vanuit een werknemersbelang gevoerd worden.

3.2 Met elkaar aan de slag
De individuele motieven van jezelf en de andere OR-leden kunnen helpen om tot een
gezamenlijke visie op het OR-werk te komen. Hoe gaan we met elkaar aan de slag? Door te
kijken naar de rode draad door alle individuele motieven heen komt er allicht een OR-visie
naar voren, met alle verschillende en waardevolle accenten.
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Maar niet alleen de motieven van de OR-leden bepalen de OR-visie. Het hangt er ook af van
wat voor soort organisatie jullie zijn, en hoe de omgeving van de organisatie verandert, wat
de bestuurder ervan verwacht, en last-but-not-least: wat de medewerkers (de ‘achterban’)
belangrijk vinden.
Bij het nadenken over een visie op het OR-werk doen zich algauw een paar dilemma’s voor.
We noemen er een paar, waarin een aantal uitgesproken rol- en taakopvattingen tegenover
elkaar worden gezet. Misschien helpt dat om het gesprek over de visie op het OR-werk op
gang te krijgen.
Formeel of informeel?
Wil de OR een formeel ingestoken overleg met de bestuurder, of eerder op meerdere plekken
in de organisatie informeel contact?
Formeel overleg betekent dat we alleen zakendoen in de overlegvergadering. In het kader van
de voorbereiding kunnen we natuurlijk met iedereen praten, maar de deal wordt uiteindelijke
met de bestuurder gemaakt. Voor formeel overleg moet je procedures goed beheersen, en
weten hoe je in de overlegvergadering via de bestuurder effectief invloed uit kan oefenen.
Informeel overleg betekent dat we daar invloed uitoefenen waar we denken dat er interessante
besluiten worden genomen. Dat kan bij managers met een veranderopdracht zijn, of met de
manager HRM. Er wordt veel in werkgroepen gewerkt aan nieuw beleid of belangrijke besluiten.
Voor informeel contact moet je goed kunnen netwerken en moet je over enige diplomatieke
vaardigheden beschikken.
De keuze is ook afhankelijk van de bedrijfscultuur, de manier waarop besluiten worden
genomen en de insteek van de bestuurder.
Veel ondernemingsraden combineren het ook wel, en kiezen afhankelijk van het onderwerp voor
een formele of informele aanpak.

Vroeg of volledig?
De OR kan ervoor kiezen om in een vroeg stadium van besluitvorming invloed uit te
oefenen, of te wachten tot er een uitgewerkt voorstel ligt.
Vroeg invloed uitoefenen betekent dat de OR-leden input leveren op het moment dat het
besluit wordt gemaakt. Op dat moment is er nog alle ruimte voor de inbreng van de OR. Dat
vraagt van de OR-leden improvisatietalent en snel schakelen bij onverwachte wendingen.
Volledig zijn betekent dat de OR een uitgewerkt voorstel beoordeelt. Dan kun je alle
aspecten van het besluit op een rij zetten en alle gevolgen overzien. Ook eventuele sociale
gevolgen zijn dan in kaart gebracht. Dat vraagt van de OR-leden aandacht voor details en
stevigheid in het oppositie voeren, als de ondernemingsraad onverhoopt nog ingrijpende
wijzigingen in het besluit willen aanbrengen.
Soms is er een uitweg uit dit dilemma, door een besluit te “knippen”. De OR kan dan op
hoofdlijnen in een vroeg stadium meedenken en zich in een later stadium buigen over de
details. Je moet dan alleen hopen dat er geen details opduiken die een heel nieuw licht op
de zaak werpen.
Achterban vertolken of zelf kiezen?
De OR kan ervoor zorgen dat ze de geluiden van de werkvloer zo duidelijk mogelijk in de
overlegvergadering laat doorklinken, of ervoor kiezen om op grond van de informatie van
de achterban zelf een standpunt in te nemen.
De achterban vertegenwoordigen betekent dat de ondernemingsraad stevig staat in het
overleg, maar weinig ruimte heeft om het ondernemersbelang mee te wegen. Zelf tot een
oordeel komen betekent dat de OR meerdere belangen kan meewegen, maar het
standpunt dan wel op eigen gezag naar voren moet brengen.
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De achterban vertegenwoordigen vraagt dat de OR steeds een stevig mandaat organiseert
bij de medewerkers. Bij iedere kwestie moet de OR eerst naar de achterban toe, en dan pas
naar de bestuurder. Het vraagt een stevige onderhandelstijl. Zelf kiezen vraagt een
zorgvuldige afweging van meerdere belangen en enige creativiteit bij het bedenken van een
optimale oplossing. De OR-leden moeten werken aan hun adviesvaardigheden.
Geen enkele ondernemingsraad kan helemaal zonder input van de achterban, dus het is niet
een volmaakt dilemma. Ervaren ondernemingsraden weten met het mandaat van de
achterban en een scherpe blik op de belangen van de bestuurder wel nieuwe oplossingen te
bedenken.
Strategische aanpak of oog voor detail?
Een OR kan zich richten op strategisch beleid: de marktpositie van de onderneming, het
beloningsbeleid op de langere termijn, de positie op de arbeidsmarkt. Of de keus maken
voor de kwaliteit van de arbeid: kunnen de medewerkers hun werk prettig doen? Weten
we medewerkers aan de organisatie te binden?
Het eerste betekent dat de OR zich richt op de lange termijn en een beleidsmatige aanpak.
Het tweede dat we goed luisteren naar wat de medewerkers belangrijk vinden bij het
uitoefenen van hun functie en oplossingen vragen voor de knelpunten die zich daarbij
voordoen.
Beleidsmatig werken vraagt een zeker abstractievermogen, het vertalen van signalen naar
de grote lijnen. Wat helpt ons op de langere termijn vooruit? Oog voor detail vraagt
zorgvuldigheid en een praktische aanpak: veel signalen oppakken en vertalen in concrete
verbetervoorstellen.
Dit dilemma weerspiegelt eerder de manier van werken dan het uiteindelijke resultaat. Je
wilt immers wel beleid dat uitvoerbaar is, en dat kan niet zonder aandacht voor details. En
als je verbetervoorstellen maakt, moet je dat wel vertalen in een taal die het management
verstaat, dus in besluiten of beleid.
Bijsturen of initiatief nemen?
De ondernemingsraad kan zich richten op het beleid dat de bestuurder in gang zet en dat
zo goed en zo kwaad als het kan proberen bij te sturen. Of ze kiest ervoor om zelf
voorstellen te ontwikkelen en die als initiatief aan de bestuurder voor te leggen.
Het beleid volgen betekent dat de OR zich als sparringpartner van de bestuurder gaat
gedragen. Een kritische gesprekspartner die de bestuurder adviseert over nieuwe
beleidsvoornemens, of ingewikkelde besluiten. Initiatieven nemen betekent dat de OR zijn
eigen prioriteiten kiest en zelf beleidsvoorstellen maakt.
Het eerste vraagt van de OR-leden dat ze snel kunnen schakelen om de bestuurder op het
juiste moment een zetje in de juiste richting te geven. En dat ze zich aanpassen aan de
agenda van de bestuurder. Het tweede vraagt om een grote mate van zelfstandigheid,
gecombineerd met onderzoek vaardigheden om zelf op grond van waarnemingen in de
organisatie tot uitvoerbare beleidsvoorstellen te komen.
Ook hier zijn er wel ondernemingsraden die afwisselend beleid bijsturen en initiatieven
nemen. Dan blijft het meestal tot enkele initiatieven in de hele zittingsperiode, omdat ze
hun handen vol hebben aan alle voorstellen die de bestuurder op hun bordje legt.

Wat kan je ermee?
Misschien helpen de dilemma’s hierboven om het gesprek aan te gaan over de manier
waarop je het OR-werk met z’n allen aan wil pakken. Scherp op die manier elkaars visie op
het OR-werk aan. Kijk of er een gezamenlijke visie uit te werken is, en of er combinaties
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mogelijk zijn bijvoorbeeld door het een met het ander af te wisselen. Betrek in deze
overwegingen ook de bestuurder. Hij/zij zal ook behoeften en verwachtingen hebben over
de manier waarop de OR aan de slag gaat. Het is goed die te kennen, te onderzoeken en die
met elkaar af te stemmen.

3.3 Onderlinge samenwerking
Als we van elkaar weten wat we willen bereiken en hoe we met elkaar tegen het OR-werk
aankijken, kunnen we naar de onderlinge samenwerking kijken. Er zijn meerdere manieren
waarop je naar de samenwerking van de OR kunt kijken.
Van oudsher is de ondernemingsraad een raad. Een politiek gremium, waarin leden met
verschillende agenda’s invloed proberen uit te oefenen. In het begin kende veel
ondernemingsraden zelfs fracties, soms met een vakbondsachtergrond, die hun eigen
politiek koers uitzetten binnen de OR. Sommige ondernemingsraden werken nog op die
manier samen, waarbij OR-leden uiteenlopende standpunten hebben en de besluiten
uiteindelijk worden genomen op basis van een stemming.
Tegenwoordig opereren veel ondernemingsraden als een team. De OR-leden vormen een
soort van werkgroep. Ze proberen met elkaar zo effectief mogelijk invloed uit te oefenen
op het beleid van de onderneming. Ze verdelen de taken en spelen elkaar zo goed mogelijk
de bal toe. Sommigen zijn goed in het gesprek, dus zij voeren de gesprekken op de
werkvloer, anderen zijn goed in het analyseren, dus zij lezen de rapporten van de externe
consultants. Besluitvorming gaat dan meestal via consent: rekening houden met een ieders
standpunt.
Medezeggenschap wordt in toenemende mate als integraal deel van het werk gezien. Het
hoort erbij zoals vergaderen, je targets halen en koffiedrinken. Dus OR-werk is ook werk.
Sommige ondernemingsraden trekken dat idee door en worden een soort van platform
waar geïnteresseerde, deskundige of betrokken medewerkers aan interessante
onderwerpen kunnen werken. De taken zijn volstrekt verdeeld en ieder project heeft zijn
eigen doel. De OR spreekt nauwelijks nog met een mond, dus besluitvorming is nauwelijks
aan de orde. De vergadering lijkt meer op een werkbespreking.
En soms, als het erop aan komt, is de ondernemingsraad ineens een instituut. De waarborg
tegen pertinent onredelijke besluiten, of de bewaker van good governance. Als de
werkgelegenheid van de medewerkers onnodig op het spel wordt gezet, of als er dingen
gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat komt gelukkig zelden voor, maar op
die momenten is het goed dat de OR een stevige positie heeft en eventueel met
rechtsmiddelen, de organisatie op het rechte pad kan houden.
Verreweg de meeste ondernemingsraden zijn iets tussen een raad en een team in. Ze zitten
in de omslag van raad naar team. Dat levert dus de meeste verwarring op als het gaat om
de onderlinge samenwerking. We zetten daarom de verschillen even op een rijtje.
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Van raad naar team in trefwoorden
OR als raad

OR als team

Het OR-lid is als persoon gekozen, en heeft
een individueel kiezersmandaat. Het OR-lid
kan vrij zijn stem uitbrengen.

De OR-leden zijn collectief gekozen en hebben
een collectief kiezersmandaat. De OR heeft een
gezamenlijke visie en gezamenlijke doelen.

De OR besluit bij eenvoudige meerderheid
van stemmen

De OR streeft naar consent: een gezamenlijk
standpunt waar alle OR-leden zich voldoende in
kunnen vinden

De OR-leden zoeken coalities met het oog
op een meerderheid

De OR-leden werken als een team

Voorzitter en secretaris (het dagelijks
bestuur) bepalen de procedures waarlangs
gewerkt wordt.

Het dagelijks bestuur (voorzitter en secretaris)
faciliteert de samenwerking

De OR-leden behandelen de onderwerpen
in principe gezamenlijk op de voltallige ORvergaderingen.

De OR-leden verdelen taken, behandelen
onderwerpen in werk- of projectgroepen en
vergaderen gezamenlijk alleen over hoofdlijnen.

De OR hanteert formele procedures, en
houdt ook de overlegpartner aan de
voorgeschreven procedures.

De OR probeert op allerlei manieren effectief
invloed uit te oefenen op het
ondernemingsbeleid.

Wat kan je ermee?
Organisaties ontwikkelen zich snel. De medezeggenschap ontwikkelt zich snel. De oude
manier van samenwerken zit nog in veel van de procedures waar we mee werken. Tegelijk
werken we als vanzelfsprekend op de moderne manier. Die tegenstrijdigheid zit dus in het
OR-werk ingebakken. Probeer elkaar geen vliegen af te vangen door te beweren dat als
raad of als team werken de enig juiste manier zou zijn. Maar probeer met de verschillende
opvattingen die er in je OR zijn, een voor iedereen begaanbare weg uit te zetten.
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3.4

Petje op, petje af

Als je in de OR gaat zitten, zet je een extra pet op. Elk OR-lid heeft minimaal drie petten op:
1. Je persoonlijke pet: je bent wie je bent, met jouw persoonlijke ervaringen en
overtuigingen. Je neemt jezelf altijd mee.
2. Je medewerkers-pet: je hebt als medewerker een functie met taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. Je hebt als medewerker een eigen perspectief op hoe dingen
gaan binnen de organisatie.
3. Je OR-pet: je hebt als OR-lid de taak om de medewerkers te vertegenwoordigen en
overleg te voeren. Je bent deels verantwoordelijk voor de besluitvaardigheid van de
organisatie. Je moet toezien op goed bestuur, zoals naleving van de cao, en waken
tegen discriminatie.
Het is verstandig om je bewust te zijn van die drie petten, want hoewel het verrassend vaak
goed gaat, soms kunnen ze elkaar wel eens in de weg zitten.
En dan kun je ook nog een functie hebben die een vierde pet met zich meebrengt. Het kan
zijn dat je een functie hebt waardoor je dichter bij de bestuurder zit, dan de doorsnee
medewerker. Je bent manager, stafmedewerker of bestuurssecretaris. Denk erom: de WOR
sluit niemand uit als het gaat om in de OR gekozen te worden, dus ook mensen met een
“gevoelige functie” hebben het volste recht om in de OR te zitten.
Een paar voorbeelden van gevoelige functies:
•

Staffunctionarissen met een beleidsfunctie. Je bent dan vanuit je functie
verantwoordelijk voor het voorbereiden en schrijven van beleid in opdracht van de
bestuurder. Wat doe je dan als jouw beleidsdossier op de OR-tafel ligt om te worden
beoordeeld?

•

Managers. Leidinggevenden met lijnverantwoordelijkheid. De top verwacht van hen
meestal loyaal gedrag. Een OR-lid moet juist kritisch zijn. Als manager ben je vaak vroeg
op de hoogte van een aantal ontwikkelingen. Soms ook als je die als OR-lid nog niet
hoort te weten. Het komt ook voor dat de ‘werkvloer’ wat achterdochtig kijkt naar het
management. Dus: hoe manifesteer je jezelf als manager binnen de OR?

•

Controllers. Zij hebben een rol in de beheersbaarheid en bewaking op een aantal
kritische (o.a. financiële) indicatoren, zij hebben zicht op het dashboard van de
organisatie en beschikken over gevoelige informatie. Wat te doen als OR-lid met al die
informatie?

•

Bestuurssecretarissen. Zij ondersteunen bestuurders bij het inrichten van
besluitvormingsprocessen. Ze hebben vanuit die functie ook invloed op de agenda van
de bestuurder en indirect op die van het overleg met de OR. Ze fungeren zowel als een
filter en als brug richting medezeggenschap. Hoe kun je een brug en filter zijn als je ook
op de twee zijden van de oever staat?
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•

HR-adviseurs. Zij adviseren de bestuurder over het HR-beleid en het lijnmanagement in
de toepassing ervan. Zij zijn vaak direct betrokken bij individuele medewerkers en hoe
het management daarmee omgaat. De OR moet instemmen met veel HR-regelingen en
kritisch toezien op het HR-management. Wat doe je met die verantwoordelijkheid in de
OR?

Best ingewikkeld dus. Vooral als identificatie met één rol gaat overheersen, waardoor
onduidelijk is hoe deze zich verhoudt tot de OR-rol.

Waarom meerdere petten goed zijn
Als je wil dat de OR een goede afspiegeling is van de organisatie, dan probeer je
vertegenwoordigers van alle verschillende groepen in de OR te krijgen. Dat kan door te
kijken naar de verschillende organisatieonderdelen, of vestigingen van de onderneming,
maar dat geldt ook voor de functiegroepen. Dus: een goede afspiegeling van alle typen
functies in de onderneming, dus zowel uitvoerend, als beleid/staf, en leidinggevend en al
die functiegroepen nemen weer andere petten mee. Hoe meer petten op in de OR, hoe
beter de vertegenwoordiging.
Een brede vertegenwoordiging in de OR versterkt ook de legitimiteit van de OR richting de
bestuurder. Want door alle functiegroepen in de OR te hebben, is de kans groter dat alle
medewerkers de OR zullen herkennen als HUN OR. En daardoor zullen adviezen zwaarder
worden meegewogen.
Daarnaast is de specifieke inbreng van sommige groepen medewerkers ook erg nuttig.
Zoals het nodig is om medewerkers van de werkvloer te hebben vanwege hun
ervaringskennis met het primaire proces, zo is het ook wenselijk medewerkers te hebben
uit de ondersteuning, die weten wat er nodig is om de productie goed te faciliteren.
Stafmedewerkers of managers brengen soms ook kennis en competenties in, die de OR erg
goed kan gebruiken. Het gaat soms om een manier van kijken en denken, die kan helpen
om de bestuurder beter te begrijpen. Ze spreken ‘de taal’ van de bestuurder.

De één is de ander niet
Niet alleen de petten zelf spelen een rol, ook de persoon die de petten draagt. Meerdere
keren geven OR-leden aan dat de persoonlijkheid van de pettendrager zelf sterk meespeelt
of het als een probleem wordt ervaren of niet. Met andere woorden: het gaat erom hoe de
betrokkenen om kunnen gaan met hun petten. Weten zij om te gaan vertrouwelijke
informatie? Kunnen zij hun functie scheiden van hun OR-rol? Durven ze begrip te vragen als
de petten gaan knellen?
En dan zijn er de andere OR-leden: kunnen zij hun collega-OR-leden steunen en feedback
geven als het een keer ingewikkeld wordt? En hetzelfde geldt voor de bestuurder en
collega-managers: steunen zij een collega-manager bij het OR-lidmaatschap? Is er sprake
van wederzijds begrip of eerder van wantrouwen?
De organisatiecultuur is sterk bepalend of er sprake zal zijn van een pettenprobleem. Is er
eerder sprake van georganiseerd wantrouwen of is er een open dialoog mogelijk over alles
wat er speelt in de organisatie? Bij wederzijds wantrouwen is er al gauw sprake van
loyaliteitsproblemen. Er is eerder een pettenprobleem als de organisatie informatie als
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machtsmiddel gebruikt. Als managementinformatie gebruikt om mensen aan zich te binden
en anderen uit te sluiten, zal men er eerder moeite mee hebben als OR-leden afkomstig zijn
uit management of staf. Immers, die beschikken over informatie die de directie liever nog
niet wil delen met de medewerkers en de OR.
In organisaties waarin informatie als machtsmiddel wordt ingezet en er wantrouwend
wordt gekeken naar de OR, zien we vaak dat de OR zelf ook besmet raakt met wantrouwen.
Er ontstaat een wij-zij denken, waardoor het voor OR-leden in staf- of managementfuncties
ook lastig wordt om zich te handhaven binnen de OR. Ze worden mogelijk door hun eigen
OR-leden niet vertrouwd. Dat vergt dan voorzichtig opereren.
Een OR gedijt het best in een open en transparante bedrijfscultuur. De OR kan een bijdrage
leveren aan het doorbreken van gesloten bedrijfsculturen. In de eerste plaats door een
veilig eiland te zijn waarin de onderlinge verschillen en gevoeligheden worden
geaccepteerd. En verder door te stimuleren dat bestuurder en management zo veel
mogelijk transparant opereren.

Wat kan je ermee?
Als de bestuurder, managers of wie dan ook, collega’s ontmoedigen om in de OR te gaan,
omdat ze ‘gevoelige functies‘ hebben, ga dan eerst de principiële discussie aan.
-

Iedereen het recht heeft om zich verkiesbaar te stellen. Het is juist de bedoeling dat
iedere functiegroep zich vertegenwoordigd ziet.

-

Als het zo gevoelig is, ga dan het gesprek aan over de oorzaak van de gevoeligheid.
Waarom levert medezeggenschap voor een manager loyaliteitsproblemen op?

-

Daag de bestuurder uit als er echt een punt van wordt gemaakt: heeft bestuurder er
geen vertrouwen in de OR of de persoon dat deze hier professioneel mee om kan gaan?

En wat als je er eenmaal in zit? Hoe ga je ermee om als je vanuit een ‘gevoelige functie’ in
de OR zit?
1. Bespreek met de OR dat je soms informatie kunt hebben die je vanuit je functie niet
kunt delen en hoe jullie hier samen mee om kunnen gaan. Door het tijdig te delen en
bespreekbaar te maken maak je het tot een vraagstuk van het team, in plaats van
alleen van jou.
2. Bespreek dit ook tijdig met je leidinggevende, eventueel met de bestuurder zelf. Zodat
wederzijds vertrouwen ontstaat in de professionele manier waarop je hiermee omgaat.
3. Wees geen woordvoerder over onderwerpen waar je zelf betrokken bent bij de
totstandkoming van beleid. Wel kun je in de voorbereiding feitelijke of contextinformatie geven.
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4. Wees je ervan bewust dat de competentie ‘managementidentificatie’ weleens op
gespannen voet kan staan met het vertegenwoordigen van medewerkers. Belangen
kunnen soms echt tegenover elkaar staan. Probeer dan vanuit je rol geen kant te
kiezen, maar probeer de brugfunctie te vervullen. Of als het er echt te heet aan
toegaat: houd je gewoon afzijdig.
Zit je als voorzitter met een pettenprobleem? Zorg ervoor tijdens de vergaderingen dat je
zelf niet te veel mengt in de discussie. Vat vooral samen en trek conclusies en check die
conclusies goed bij de rest van de deelnemers. Een informeel vooroverleg met de
bestuurder? Zorg dat er iemand meegaat vanuit het DB, desnoods laat je dat rouleren met
andere OR-leden.

3.5 Halen en brengen in de OR
De ondernemingsraad is een aantrekkelijke leeromgeving. Veel medewerkers leren in de
OR hun organisatie goed kennen, leren hoe de organisatie beleid maakt en wordt bestuurd,
en doen kennis en ervaring op die ze in hun primaire functie niet zo makkelijk hadden
geleerd. Het zou mooi zijn om daar meer aandacht aan te besteden, door talenten,
drijfveren en competenties van de OR-leden in kaart te brengen. Een overzicht van talent in
de OR maakt het mogelijk om bij de taakverdeling de OR-leden in te zetten waar hun kracht
ligt. Inzicht in de motieven van de OR-leden maakt het makkelijker om een gezamenlijke
visie of werkwijze te vinden, en inzicht in de mate waarin OR-leden bepaalde competenties
hebben verworven maakt het mogelijk om een gericht ontwikkelingsplan te maken.

Talenten
Wat zijn eigenlijk talenten? Van talent is sprake als bepaalde zaken je als vanzelf goed
afgaan. Talenten zijn gebaseerd op een mix van persoonlijkheid en levenservaring.
Sommige mensen zijn van zichzelf doelgericht. Ze werken het liefst toe naar een vooraf
bepaald doel. Anderen gedijen juist als het nog lekker vaag is en doel (nog) niet duidelijk
voor ogen staat. Dat talent heet dan procesgericht: gericht zijn op de weg naar het doel
i.p.v. het doel.
Welke talenten nemen de nieuwe leden mee als ze zitting nemen in de OR? Het is goed om
bij het begin van een nieuwe zittingsperiode stil te staan bij de talenten die de OR-leden
allemaal mee brengen naar de OR. Dat kan heel eenvoudig door uitgebreid kennis te maken
en elkaar te vertellen welke kennis en ervaring je hebt opgedaan. In je primaire functie, bij
vorige werkgevers, of in het verenigingsleven. Dan blijkt ineens, dat de OR talent heeft op
het gebied van projecten leiden (een beginnend projectmanager), in communiceren (een
webbeheerder), en in het voorzitten (tien jaar ervaring als voorzitter van een voetbalclub).
Met een analyse instrument als TMA® Talenten Motivatie Analyse, is het mogelijk om de
talenten van de OR-leden iets professioneler in kaart te brengen. De OR-leden doen een
scan waarin ze alle mogelijke vragen beantwoorden over hoe ze in het leven staan. De
uitkomst is een mooie grafiek hoe de verschillende talenten, die van pas komen in het ORwerk, over de OR-leden zijn verdeeld.
Zo’n overzicht van talenten is handig als er keuzes worden gemaakt over de werkwijze en
de taakverdeling. Als je de juiste match maakt tussen het aanwezige talent en de voor
handen taken, functioneert de ondernemingsraad een stuk beter en werken de OR-leden
aan de taken waar ze goed in zijn en zin in hebben. Daarbij moet natuurlijk wel ruimte zijn
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voor OR-leden die nu juist hun grenzen willen verleggen en in de OR juist dingen willen
doen waarin ze nog niet zo goed zijn.
Het dagelijks bestuur kan daarbij de OR-leden faciliteren of coachen. In sommige
ondernemingsraden is het gebruikelijk dat de OR-leden voortgangsgesprekke houden met
een DB-lid, waarin ze aangeven of ze lekker aan de slag zijn, wat hun leervragen zijn, of hun
ontwikkelingsplannen.

Competenties – aanbod
Je hebt als mens een aantal drijfveren die richting geven aan wat je doet en welke keuzes je
maakt. Deze drijfveren hebben een aantal talenten in zich en deze talenten maken dat je
bepaalde competenties makkelijk kunt ontwikkelen en andere competenties minder
makkelijk. In het onderstaande plaatje wordt hiervan een voorbeeld hiervan gegeven:

Van drijfveer naar performance

DRIJFVEER

TALENTEN

VOORKEURSGEDRAG

COMPETENTIE

Hoge behoefte aan
complimenten en aanzien.
Wil gezien en gekend worden

Representatief en trots

Heeft de voorkeur om goed en
representatief voor de dag te
komen en hecht aan
persoonlijke status en het
krijgen van erkenning

Optreden: een goede eerste
indruk maken en deze
langere tijd kunnen
handhaven

De mens maakt zich dus gedurende zijn leven verschillende competenties eigen. Een leven
lang leren. In je werkzame leven, voordat je in de OR bent gestapt, heb je ongetwijfeld ook
competenties ontwikkeld. Deze competenties kun je dikwijls prima inzetten in het OR-werk.

Voorbeeld:
Als je werkt als medewerker in de zorg, is luisteren een belangrijke competentie die je
ongetwijfeld ontwikkeld hebt, zeker als je al een aantal jaren werkzaam bent.
In de OR is luisteren ook een belangrijke competentie, bijvoorbeeld naar je collega’s op de
werkvloer of naar je gesprekspartner. Je kunt dus een eerder ontwikkelde competentie
prima inzetten in je nieuwe rol als OR-lid.

Iedereen neemt wel iets mee in de OR en de verscheidenheid maakt dat jullie met elkaar
een krachtig en effectief team kunnen worden. Het is wel belangrijk om te weten wat er
door de verschillende OR-leden wordt ingebracht. Dat zou je de aanbodkant kunnen
noemen: over welke competenties kan ons team beschikken?
Om een goed match te maken is het ook belangrijk om te weten wat het OR-werk van je
vraagt. Dat zou je de vraagkant kunnen noemen: welke competenties hebben we nodig om
het OR-werk succesvol op te pakken?
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Competenties - vraag
OR-werk is ook werk. Er zijn een aantal vaste taakelementen in het OR-werk, waar ieder
OR-lid mee te maken krijgt. Dat betekent dat het OR-werk ook een aantal competenties
vraagt. Wij geven hier de kerncompetenties die belangrijk zijn voor een OR-lid, met daarbij
de omschrijving en de toepasbaarheid in het OR-werk.
Het is een overzicht van competenties die het meest van pas komen. Het is dus niet de
bedoeling dat één OR-lid ze allemaal beheerst. Bovendien: het geeft een indicatie, het is
geen exacte wetenschap.
1. Flexibel gedrag: het veranderen van gedragsstijl en/of invalshoek om een gesteld doel
te bereiken.
In de OR heb je te maken meet verschillende gesprekspartners en verschillende
situaties. De ene keer zit je met de bestuurder om tafel en de volgende keer word je
door een collega op de gang aangesproken. Situaties die om verschillend gedrag
vragen.
2. Luisteren: verbale en non-verbale boodschappen kunnen nemen en begrijpen;
doorvragen bij onduidelijkheden.
Het is voor een OR-lid belangrijk om de belangrijke boodschappen uit de mondelinge
inbreng van management of collega’s te halen, en aandacht en ruimte te geven aan de
gesprekspartner.
3. Presenteren: ideeën en plannen op heldere wijze presenteren, effectief gebruik
makend van de ter beschikking staande hulpmiddelen
Op verschillende momenten en voor een wisselend publiek zal een OR-lid binnen of
buiten de vergaderingen gevraagd worden om ideeën van hem- of haarzelf te
presenteren.
4. Resultaatgericht: concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te
behalen of te overstijgen.
Als OR-lid is het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de resultaten van de OR. Dus
pak de acties met elkaar op: zoek iets uit, voer een gesprek of schrijf een mail.
5. Samenwerken: op effectieve wijze (mee) werken aan een gezamenlijk resultaat, ook
wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.
Het OR-werk doe je samen en dat kan alleen als je ook daadwerkelijk samenwerkt: dus
afstemmen.
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6. Energie: gedurende een lange(re) periode actief zijn wanneer de functie dat verlangt;
uithoudingsvermogen hebben.
OR-werk is van de lange adem: het gaat om invloed en dat kost tijd, inzet en dus ook
zeker uithoudingsvermogen. Op de energie van de OR-leden kan er veel gebeuren,
zonder dooft de medezeggenschap als een nachtkaars
7. Initiatief: kansen creëren en problemen signaleren en ernaar handelen zonder af te
wachten
Een OR is democratisch en werkt wanneer de OR-leden de signalen uit de organisatie
oppakken en inbrengen, en oog hebben voor mogelijke kansen en deze inbreng.
8. Verantwoordelijkheid: het nemen en afleggen van verantwoordelijkheid van zichzelf,
collega’s en de organisatie
Je kunt als OR-lid gevraagd worden om uitleg te geven over een besluit van de OR of
om namens de OR te spreken.
9. Assertiviteit: de eigen standpunten op een heldere en effectieve manier overbrengen
zonder de relatie met de ander te schaden.
Omdat de OR een democratisch orgaan is, is het belangrijk dat leden zich uitspreken
over wat zij over een voorliggend punt vinden.

Wat kun je ermee?
In een nieuwe groep is het goed om elkaar de ruimte te geven door te zorgen dat iedereen
op grond van zijn/haar motivatie en drijfveren aan de slag kan. En ook om daarbij goed naar
elkaar te luisteren, zodat je van elkaar weet waar iedereen vandaan komt.
Grote verschillen in motivatie, drijfveren en talenten zijn niet verontrustend, als je het maar
tegen elkaar uitspreekt en elkaar voldoende ruimte geeft. Diversiteit is zelfs een aanwinst
als je als team met elkaar aan de slag wil.
Probeer een match te maken tussen de bagage die de (nieuwe) OR-leden meenemen en de
taken die er te verdelen zijn. Dan kan eenvoudig door elkaar te vertellen welke kennis en
ervaring je uit je werk en je privéleven meeneemt, het kan degelijker, door te matchen aan
de hand van talenten en competenties, en het kan professioneel door dit aan de hand van
zoiets als TMA® te doen.

3.6 Hoe manage ik mijn manager?
Als je je kandidaat stelt voor de OR, is het handig om dit snel met je leidinggevende te
bespreken. Als je gekozen wordt moet het voor hem/haar geen verrassing zijn. Als je
eenmaal gekozen bent is er weer reden om snel met je leidinggevende te overleggen. Hoe
gaan we het OR-werk met het reguliere werk combineren? Er zijn drie redenen om goede
afspraken met je leidinggevende te maken:
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1. De organisatie faciliteert jouw OR-lidmaatschap. Dat betekent dat de organisatie jou
moet ondersteunen om het OR-werk goed te kunnen doen. Dat betekent in de meeste
gevallen dat je vrijgesteld wordt voor een x-aantal uren. Hoe die uren door jou ingezet
worden heeft uiteraard effect op jouw inzetbaarheid en ook op jouw productiviteit.
Probeer in goed onderling overleg tot een oplossing te komen die recht doet aan zowel
het OR-werk als je eigen werk.
2. Jouw afwezigheid op gezette en soms op niet gezette tijden, heeft effect op jouw
directe collega’s. Je afwezigheid moet daarom goed geregeld worden. Hoe je jouw ORrol vervult binnen het team/de afdeling straalt mogelijk af op het team, op jou en jouw
leidinggevende en indirect ook op de OR. Zichtbare mentale steun van je
leidinggevende om die onafhankelijke rol te kunnen vervullen helpt je om de OR-taak
goed te vervullen.
3. Je leidinggevende is mogelijk zo geïnteresseerd in jouw rol in de OR dat de gesprekken
tussen hem/haar en jou steeds meer over de OR gaan. Soms willen leidinggevende iets
via ‘zijn/haar’ OR-lid bereiken, soms zijn ze benieuwd naar wat jij allemaal al weet.
Werk je in roosters? Dan is een goede uitroostering nodig om je OR-werk goed te doen.
Zorg dat alle OR- en overlegvergaderingen met de bestuurder uitgeroosterd worden. Zit je
in commissies met een vast overlegmoment? Idem. Vergeet ook niet om voldoende
voorbereidingstijd op te nemen. Er is enige flexibiliteit in jouw OR-lidmaatschap nodig om
met deze of gene te kunnen praten.
Werk je met een productietarget? Dan is het van belang dat de target evenredig wordt
aangepast aan jouw parttime OR-rol. Werk je zonder meetbare productietarget maar wel
een aantal taken die je deels in tijd kunt begroten? Ga samen met je leidinggevende in
gesprek over die taken. Kom zelf ook met voorstellen, leg het probleem niet eenzijdig bij de
manager neer. Laat dus zien dat je ook verantwoordelijk voelt, maar voorkom dat je in een
te strak pak wordt genaaid waaruit elke flexibiliteit is gehaald.
Bespreek ook in zijn algemeenheid met je manager wat het betekent om in de OR te zitten.
Sommige managers denken dat het alleen maar gaat om bijwonen van vergaderen. Het is
meer: contact met de achterban, gesprekken met HR of andere staffunctionarissen en het
lezen van stukken. Zorg ervoor dat de juiste beeldvorming ontstaat. Dan krijg je ook een
beter gesprek over de benodigde steun en faciliteiten.
Bespreek het OR-lidmaatschap ook met je team. Maak duidelijk waarom je af en toe
afwezig bent. Geef ook aan dat je er ook voor hen bent en dat je ze graag op de hoogte wil
houden van wat je zo al doet in de OR. Luister goed naar wat er in het team leeft, daar kun
je wat mee in de OR. Maar voorkom dat je “Lieve Mona” wordt, op wier schouders je
collega teamleden uithuilen. Zorg dat ze met klachten of kritiek eerst naar de
leidinggevende gaan, zodat die zijn/haar werk kan doen. Vraag of ze, als ze echt last
ervaren van jouw OR-lidmaatschap, dat direct bij jou neerleggen. Vraag eventueel steun
van je manager om je rol goed te kunnen vervullen.
Soms wil je manager gebruik maken van een OR-lid in zijn team. Een kans om meer
informatie te krijgen, of informatie eerder te krijgen. Denk erom: je hebt een extra pet op.
Denk na over wat je wel en niet kan delen. Manage daarin de verwachtingen. Als je
geheimhouding opgelegd hebt gekregen over bepaalde informatie, geef aan dat je daar
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zuiver in wil handelen, en hou de informatie voor je. Maar behoud wel een open houding
naar je manager en je team waar het kan. Bijvoorbeeld: gebruik je teamoverleg om kort iets
terug te koppelen over de OR, maar ook om goed door te vragen.

3.7 Het veranderende landschap
Het landschap van werkend Nederland verandert snel. Organisaties veranderen, de manier
van leidinggeven verandert en de manier waarop we veranderingen organiseren verandert.
En dat heeft allemaal gevolgen voor de manier waarop de OR zijn werk doet. Daar krijg je
als nieuw OR-lid al gauw mee te maken.
In dit veranderende landschap bestaat de ondernemingsraad met een sinds 1979
nauwelijks veranderde wet. Rechten en plichten voor de ondernemingsraad zijn min of
meer gelijk aan die van de jaren ‘70 van de vorige eeuw, maar de omgeving waarin de OR
functioneert is intussen wel enorm veranderd. Mede hierdoor raken sommige
ondernemingsraden wel eens achterop. Ze blijven vasthouden aan de vertrouwde
procedures. Ze raken out of sync met de rest van de organisatie.
Als je in de OR zit zal er ook veel op je af komen over de manier waarop de OR zijn werk
doet en wat iedereen daar allemaal van vindt. Het is goed om je te realiseren dat er
makkelijk spanning kan ontstaan tussen een OR en zijn omgeving, vooral als de OR niet
meebeweegt met alle veranderingen om hem heen. En dat kan makkelijk gebeuren omdat
die veranderingen vaak niet direct zichtbaar zijn. De veranderingen gaan geleidelijk, door
kleine aanpassingen of langzaam veranderend gedrag. De kunst is om op gezette tijden te
kijken of ook het OR-werk niet moet meebewegen.
Waar zitten in de praktijk de meeste spanningen?
1. De omgeving van de organisatie verandert snel en is complex. Strategische plannen
die langer reiken dan 3 jaar zijn een uitzondering en misschien weinig realistisch. Zeker
in de profitsector is de dynamiek heftig. Organisaties moeten steeds sneller reageren:
wendbaarder (agile) worden. Veranderingen volgen sneller op elkaar, bevoegdheden
komen te liggen waar de klant wordt bediend. Ondernemingsraden zitten daar
middenin met hun traditionele adviesrecht. De vergadercyclus van een OR is zo’n zes
weken. De omgeving vraagt de OR om sneller te schakelen.
2. De zeggenschap is gedaald in organisaties. Veel organisaties zijn platter geworden. Dat
betekent dat er centraal eenvoudiger gestuurd kan worden, maar ook dat veel
verantwoordelijkheden lager belegd zijn, tot en met zelfsturing/zelforganisatie aan toe.
De bestuurder zal steeds vaker tegen de OR zeggen: “daar ga ik niet over, dat regelt het
team zelf.” Dus wat moet de OR als personeelsvertegenwoordiger? De OR wordt
gevraagd als het ware mee af te dalen en meer in daar mee te praten waar de
ontwikkelingen echt gebeuren.
3. De wijze van veranderen is veranderd. Traditionele blauwdrukplannen met een
compleet uitgewerkt voorgenomen besluit, worden ingeruild door een beweging, of
ontwikkeling met een stip op de horizon. Managers organiseren de verandering
rechtstreeks met de betrokken medewerkers. De WOR is hiervoor niet ontworpen, die
schrijft een blauwdruk voor. De OR wordt gevraagd om mee te doen met de
veranderprocessen. En mee te denken hoe de medewerkers er het best bij betrokken
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worden. Dat betekent soms dat de OR zich meer richt op de kwaliteit van het proces
van veranderen dan op de inhoud van de verandering, laat staan bij de formele
procedure die bij een adviesaanvraag hoort.
4. De invloed van vakbonden neemt geleidelijk af. In nieuwe bedrijfstakken zijn
vakbonden niet vertegenwoordigd. In traditionele bedrijfstakken neemt hun invloed af.
Daar waar een lage organisatiegraad van de bonden is, kunnen bonden ook minder
betekenen bij de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Daar waar vakbonden afwezig
zijn kan de OR in een onderhandelingsrol terechtkomen en met de bestuurder een
arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) afsluiten. Dat is wel een hele taak erbij. De WOR
houdt daar geen rekening mee, dus dat vraagt juridisch maatwerk. Van de OR-leden
vraagt het nieuwe kennis en andere competenties.

Wat kan je ermee?
Misschien helpt de wetenschap dat die spanning gewoon bij het OR-werk hoort, en dat alle
ondernemingsraden daar mee te maken hebben, om eventuele spanningen te relativeren.
Als dit soort spanningen het OR-werk dwars gaan zitten, probeer dan in de OR een discussie
over de werkwijze te starten. Doen we de dingen nog wel op de goede manier? Probeer je
collega-OR-leden zover te krijgen dat die discussie dan ook met de bestuurder en het
management gevoerd wordt. Uiteindelijk is een goede medezeggenschap een gedeeld
verantwoordelijkheid van bestuurder, management, OR en medewerkers.
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4. De werkwijze van de OR
Als ondernemingsraadlid maakt je deel uit van een parttime zelfsturend team. Het is
een tijdelijke rol die je hebt voor de duur van een zittingsperiode en het team is
volledig zelfsturend. Slechts gebonden aan een wet (WOR) die ruime kaders biedt
voor jullie werkwijze. Dat betekent dat van dat parttime zelfsturend team sterk
afhangt hoe je met elkaar samenwerkt en welke werkwijze je kiest.
We gaan daarom in op een paar onderwerpen die betrekking hebben op die
werkwijze:
•
•
•
•
•

Missie, Visie, Doelen, Strategie
Goed van start met zes stappenplan
Effectief vergaderen: besluitvormingsproces en -structuur
Overleggen met de bestuurder
Inrichting van de OR-structuur

4.1. MVDS: Missie, Visie, Doelen, Strategie
Het ontwikkelen van een missie en visie helpt de ondernemingsraad om af te stemmen
waar de ondernemingsraad als team voor staat en invloed te hebben op de onderwerpen
die de OR-leden belangrijk vinden. Het ondersteunt de OR-leden om voorbij het OR-werk
van vandaag te kijken en lijnen voor de langere termijn uit te zetten.

Missie
Als OR wil je invloed hebben. Dan is het goed om stil te staan bij wat je toegevoegde
waarde is binnen de organisatie. Je kunt zeggen: de missie staat in de WOR (artikel 2), maar
dat is net iets te plat. Het maakt toch echt uit in wat voor soort organisatie je werkt. Werk
je in een innovatief high tech bedrijf dat continu vooroploopt in ondernemerschap? Of
werk je in een sterk geprotocolleerde uitvoerende overheidsorganisatie of een organisatie
voor de ouderenzorg? Of werk je misschien in een grote logistieke organisatie voor de
retail?
De organisatiecultuur, organisatiestructuur, de werk- en besluitvormingsprocessen, de
managementstijl en de samenstelling van het medewerkersbestand (diversiteit in culturen,
man/vrouw-verhoudingen, leeftijden, opleidingsniveau) zijn sterk medebepalend voor wie
je als OR bent.
Maak dus werk van het formuleren van een goede missie. En laat die missie ook echt een
levende, doorleefde missie zijn. Het is niet zomaar een eenmalige exercitie op de
starttraining van de OR, laat hem echt doorklinken in je werkwijze. We geven hier twee
voorbeeldmissies van twee zeer uiteenlopende bedrijven. Je kunt op basis van de missie
afleiden dat ook de werkwijze sterk zal verschillen van deze twee ondernemingsraden.
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Voorbeeld 1
“De ondernemingsraad is ingesteld als vertegenwoordiger namens alle medewerkers.
Wij hebben speciale aandacht voor de medewerkers in de lagere loonschalen.
De ondernemingsraad handelt conform de WOR. Voordat de ondernemingsraad advies
uitbrengt of instemt, wordt altijd de achterban geraadpleegd.”
Voorbeeld 2
“De ondernemingsraad is verbinder van een diversiteit aan geluiden en belangen uit de
organisatie.
De ondernemingsraad praat met open vizier, met iedereen in de organisatie.
De ondernemingsraad neemt positie in op basis van een agenda die in samenspraak met de
medewerkers én management wordt opgesteld. De ondernemingsraad gebruikt de WOR
als één van de instrumenten om invloed uit te oefenen.”

Visie
De visie betekent letterlijk je kijk op de ‘wereld’, in dit geval de omgeving van de organisatie
en de organisatie zelf en wat dit betekent. Die verken je met elkaar. Hieronder vind je een
handig werkmodel.

Hard

Zacht

Intern
Organisatie
Ambitie
Richting
Structuur en processen
Interne uitdagingen
Medewerkers
Behoeften en ervaringen
Motivatie
Gedrag
Betrokkenheid
Cultuur

Extern
Speelveld
Stakeholders
Concurrenten
Trends
Ontwikkelingen
Klanten/cliënten/burgers
Behoeften en ervaringen
Ambities
Motivatie
Gedrag

Aan de hand van het samen in kaart brengen van beelden over de werkelijkheid buiten en
binnen de organisatie, kun je als ondernemingsraad keuzen maken welke thema’s komen
bovendrijven.
Hoe je die thema’s ophaalt, toetst en kiest verschilt per ondernemingsraad.
Zo kan het goed zijn dat de ondernemingsraad uit voorbeeld 1 afwacht waar de directie in
het kader van een meerjarenvisie/strategie mee komt en daarop reageert: wat missen we,
wat zou volgens ons meer aandacht vragen?
Ondernemingsraad 2 ontwikkelt eerder een methode die visie en speerpunten in
samenspraak met medewerkers kiest en uitwerkt. Bijvoorbeeld door een paar
bijeenkomsten te organiseren met medewerkers die hierover willen meedenken.
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Doelen
De uitwerking van de speerpunten leidt tot het vaststellen van een of meerdere doelen, zo
mogelijk meetbaar, maar in elk geval merkbaar. We geven hier een voorbeeld van twee
speerpunt met bijbehorend doel. Ook bij de uitwerking van de doelen kan gekozen worden
om dat door een commissie van de OR te doen. Bij OR uit eerste voorbeeld: speerpunt 1
door commissie Personeel, speerpunt 2 door commissie Organisatie. Bij de OR uit het
tweede voorbeeld: uit de bijeenkomsten met medewerkers wordt aan enkele medewerkers
gevraagd om samen met een delegatie uit de ondernemingsraad zowel de doelen te
bepalen als ook de strategie, de aanpak.
Speerpunt
Duurzame inzetbaarheid
Doel
Van elke medewerker zijn de talenten in
kaart gebracht en is voor hem/haar een
inzetbaarheidsplan gemaakt met een
perspectief van ten minste 3 jaar.

Speerpunt
Samen slimmer werken
Doel
Drie kritische processen (marketing,
productie en sales) zijn eind van dit jaar
samen met direct betrokken medewerkers
doorgelicht en slimmer (lean, agile)
ingericht.

Strategie
De strategie geeft aan hoe je de doelen realiseert. Ook bij de strategiekeuze is de missie
leidend. Werk je strikt volgens de WOR (voorbeeld 1), dan kom je mogelijk met een
uitgewerkt initiatiefvoorstel op papier richting de bestuurder.
Werk je meer in dialoog en in co-creatie (voorbeeld 2), dan ontwikkel je als
ondernemingsraad draagvlak en inhoudelijke richting door gesprekken te organiseren en te
voeren. De missie geeft immers aan hoe je je als ondernemingsraad positioneert.
Een praktische methode om die strategie uit te werken, is de mijlpalenplanmethode. Dit is
een vereenvoudigde vorm van projectmatig denken en werken. Het is een creatief proces
dat leidt tot een overzichtelijk en goed te volgen pad om het doel in zicht te houden en op
koers te blijven. Het pad kan altijd worden aangepast, maar de denkrichting in de aanpak
blijft leidend. Zie verderop bij het zes-stappenplan voor een voorbeelduitwerking!
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4.2 Goed van start met het zes stappenplan
We geven je een handreiking hoe de ondernemingsraden onderwerpen kan oppakken. Het
helpt natuurlijk al enorm als jullie als ondernemingsraad echte speerpunten hebben
geformuleerd en doelen. Maar het kan ook zijn dat er signalen vanuit de organisatie komen
die iets van jullie vragen.
Stap 1. Oppakken
Stap 2. Onderzoeken
Stap 3. Inbreng bepalen
Stap 4. Overleggen
Stap 5. Terugkoppelen
Stap 6. Monitoren
Stap 1. Oppakken
De OR wordt van verschillende kanten benaderd met min of meer belangrijke kwesties. We
noemen dat ‘signalen’.
Als OR-lid breng je deze signalen in om het op de agenda van de OR te krijgen. Zorg ervoor
dat je dan de volgende vragen al kunt beantwoorden:
•
•
•
•
•
•

Van wie komen die signalen?
Hoeveel signalen?
Hoe verspreid?
In welke mate direct (1 op 1 ervaring), of indirect (van horen zeggen)
Zijn er ook andere signalen die een ander beeld geven van dit onderwerp?
Wat maakt dat je vindt dat het op de agenda van de OR moet komen?

Als op grond hiervan blijkt dat er voldoende signalen zijn om het onderwerp op te pakken
neemt de OR een besluit hierover.
In je besluit formuleer je een antwoord op onderstaande vijf vragen.
1.
2.
3.
4.
5.

WAT
WAAROM
WIE
WANNEER
WAARMEE

is het probleem?
moet de OR het aanpakken?
bereiden het voor en wat zijn hun taken?
komt het in de OR?
komt de werkgroep terug?

Als het een groot onderwerp heeft met zware prioriteit, dan kies je ervoor
om als OR het onderzoeksmatig op te pakken.
Is het een kleiner onderwerp dan kies je bijvoorbeeld om nog iets aan
deskresearch of slechts een paar gesprekjes te voeren.

Stap 2. Onderzoek doen
Bij een groot onderwerp gaan de OR-leden of een deel van de OR-leden aan de slag aan
met het opzetten en uitvoeren van een onderzoek. Daarbij zijn er twee onderdelen:
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Deskresearch (=bureauonderzoek)
1. Wat is het huidige beleid? Welke
afspraken, protocollen, regelingen zijn
er?
2. Wat zijn ervaringen bij andere OR-en
met dit onderwerp?
3. Hoe verhouden de signalen over de
praktijk zich tot het beleid en
afspraken op papier?
4. Wat is over dit onderwerp te vinden op
internet? Welke ervaringen? Welke
belangrijke kennis (zoals wet- en
regelgeving)? Hoe betrouwbaar zijn de
bronnen?

Gesprekken, interviews
2. Wie zijn de belanghebbenden bij dit
onderwerp?
3. Wat weten zij?
4. Wat vinden zij?
5. Vanuit welk belang?
6. Wat herkennen zij wel/niet van de
signalen?
7. Welke verklaringen geven zij voor de
signalen?
8. Welke ideeën zijn er om het
anders/beter te doen?

Maak een plan van aanpak voor het onderzoek:
1. Formuleer je belangrijkste onderzoeksvragen
2. Werk deze uit naar vragen die je via deskresearch wil weten.
3. Werk deze uit naar vragen die je te weten wilt komen via:
• Gesprekken met medewerkers
• Interview(s) met HR en leidinggevenden.
4. Maak voor zowel deskresearch als interviews/gesprekken een planning, per week
uitgewerkt, en helder wie voor welke taak verantwoordelijk is.
5. Het plan bevat altijd een afspraak over wat de OR over dit onderzoek gaat
communiceren en hoe de OR dit gaat doen.
6. De laatste twee acties van dit onderzoeksplan bevatten altijd:
• Verwerking van gegevens (‘bevindingen’)
• Conclusies
Tijdens de onderzoeksfase zijn er een paar belangrijke zaken om rekening mee te houden:
Do’s
• Stel je oprecht geïnteresseerd op
• Stel zoveel mogelijk open vragen (Wat,
Wanneer, Welke, Wie, Hoe, Wat maakt
dat…)
• Vat samen wat je hoort en check of dat
klopt
• Vraag door op je oprechte interesse

Dont’s
• Kies geen partij
• Stel geen gesloten vragen (vragen die
je met ja of nee kunt beantwoorden en
die beginnen met een werkwoord)
• Stel geen suggestieve vragen
• Neem geen standpunt in

Bij een klein onderwerp spreken de OR-leden in de vergadering af wat er wordt uitgezocht
en of en met wie er wordt gesproken.
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Stap 3. Inbreng bepalen
Met de bevindingen en conclusies van het onderzoek bespreekt de OR:
• Zijn deze helder en goed geformuleerd?
• Indien nog iets wordt gemist, of nog onvoldoende scherp is, gaat de werkgroep ermee
terug voordat je deze stap 3 verder ingaat.
De besluitvorming over het voorstel verloopt prettig in drie fasen: beeldvorming,
oordeelsvorming en besluitvorming. We noemen dat de BOB-methode. De fasen zijn
duidelijk te onderscheiden en elke fase heeft een eigen sfeer:
1. Beeldvorming
In de beeldvormingsfase gaat het erom dat iedereen zo duidelijk mogelijk voor ogen krijgt
hoe de vork in de steel zit en wat precies het voorstel van de indieners inhoudt en wat niet.
Meningen blijven nog achterwege. De voorzitter bewaakt dat er informatie wordt
uitgewisseld en dat de kwestie voor eenieder helder wordt.
2. Oordeelsvorming
Tijdens de oordeelsvorming gaat het om het uitwisselen van meningen en argumenten.
Wat vindt iedereen van het voorstel? Alle meningen zijn goed, de OR-leden mogen ook
associëren en suggesties ter verbetering van het voorstel doen (amendementen).
Tussendoor én aan het eind vat de voorzitter goed samen om de hoofdlijn uit de discussie
goed vast te houden.
3. Besluitvorming
De voorzitter legt de belangrijke keuzes aan de OR voor en de OR-leden spreken zich uit.
Dat kan bijvoorbeeld door het houden van een peiling wie zich in het (eventuele
aangepaste) voorstel kan vinden (een rondje in de vergadering).
Het is belangrijk dat iedereen zich aan het eindverantwoordelijk kan voelen voor het
genomen besluit.
We gaan in paragraaf 3.4 dieper in op de BOB-methode en de kunst van het effectief
vergaderen.

Stap 4 Overleggen
Het is verstandig afspraken te maken over wie in het overleg voor het OR-standpunt de
eerste woordvoerder is en wie de ondersteunende woordvoerders zijn. De voorzitter kan
zich beter met steun van de secretaris concentreren op het verloop van het overleg. Dat is
in de praktijk moeilijk te combineren met (eerste) woordvoerder zijn.
De (eerste) woordvoerder kan de overlegveragdering (OV) goed voorbereiden. Dat wil
zeggen: het OR-standpunt goed verwoorden en vooraf een inschatting te maken van de
reactie van de overlegpartner. Verder is het goed om jezelf vooraf een duidelijk doel te
stellen: wat wil ik in het overleg minimaal bereiken? De leden die geen speciale taak bij dit
onderwerp hebben zijn wel ‘bij de les’, en ondersteunen de woordvoerders waar nodig,
bijvoorbeeld door vragen te stellen.
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Ze laten blijken dat ze er nog bij zijn door instemmend ‘gehum’, of juist afkeurende
gezichten. Dus:
• De voorzitter: stuurt het proces (hoe gaan we met elkaar om?) en de procedure (doen
we de dingen in de juiste volgorder?);
• De woordvoerders: voeren het woord over het onderwerp, en proberen een “deal” te
sluiten
• De ‘Hummers’: zijn bij de les.
Tip: de beste voorbereiding voor de woordvoerder is de besluitvorming in de OR zelf.
Veel ondernemingsraden kiezen hun woordvoerder al na stap 1, en laten de
woordvoerder bij alle volgende stappen een hoofdrol spelen. De woordvoerder heeft op
die manier de informatie verzameld, het voorstel gemaakt, en het voorstel in de ORvergadering ingebracht en verdedigd. Op die manier zit de woordvoerder tegen de tijd
dat de overlegvergadering begint tot over zijn oren in het onderwerp, en kan hij de
bestuurder optimaal van repliek dienen.
Inhoudelijk is daarmee het standpunt van de OR bepaald. Maar hoe krijgen we nu ons zin?
Welke strategie kiezen we om ons standpunt ook gerealiseerd te krijgen? Hier kun je alle
verschillende manieren van invloed uitoefenen die we in hoofdstuk 1.4 besproken hebben.
Ook kun je even stil staan bij de manier waarop je het onderwerp in de overlegvergadering
aansnijdt. Soms is het slim om eerst even flink dwars te liggen en dan geleidelijk wat toe te
geven, of zou het beter zijn om de overlegpartner stapsgewijs mee te nemen met onze
gedachtegang?

Storingen
Soms gaat het niet lekker in het overleg. De woordvoerder en/of de bestuurder raken
geïrriteerd, de sfeer wordt kribbig. Dat moet niet te lang duren, want alle boekjes over
overleg en onderhandeling zeggen dat de kans op resultaat aanzienlijk afneemt, als de sfeer
verkilt. Maar hoe pak je dat dan aan?
In de eerste plaats door een preventieve aanpak: de Amerikanen zeggen: go hard on the
issue, soft on the person, in het Nederlands: hard op de inhoud, zacht op de relatie. Werk
steeds aan een goede relatie met de overlegpartner, door de manier waarop je voorstellen
doet, vragen stelt of kritiek naar voren brengt. Vraag of het gelegen komt, laat merken dat
je ziet dat het lastig voor hem is, geef aan dat het niet persoonlijk is bedoeld. Benadruk dat
je het op prijs stelt dat de overlegpartner in gesprek is en ingaat op je argumenten. En geef
daar waar mogelijk complimenten.
En als het dan toch misgaat? Hanteer dan de vuistregel van Watzlawick 2. Watzlawick stelt
dat iedere communicatie twee aspecten kent. De inhoud van de boodschap (dat waar het
in de onderhandeling over gaat) en de relationele boodschap (dat wat iets zegt over hoe de
spreker de relatie ziet). We geven een aantal voorbeelden:
Inhoudelijke boodschap: “Ik ben voor open en eerlijk overleg”
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Relationele boodschap: “jullie daarentegen houden dingen verborgen/liegen (wel eens)”
Inhoudelijke boodschap: “Je moet wel realistisch blijven”
Relationele boodschap: “Jullie zijn een stel zweverige idealisten”
Inhoudelijke boodschap: “Ik leg het jullie nog een keer uit….”
Relationele boodschap: “jullie begrijpen het niet”
Inhoudelijke boodschap: “Wij komen op voor de menselijke maat”
Relationele boodschap: “U bent onmenselijk”
Irritaties komen vaak voort uit dit soort relationele boodschappen. Misschien bedoelt de
spreker het niet zo, maar de relationele boodschap komt wel zo over. En dat levert irritaties
op, die een goed overleg over de inhoud storen.
Andere bronnen van irritatie kunnen zijn: ongeïnteresseerde houding van de
overlegpartner, een autoritaire houding, een hoog vaagheidsgehalte (“we nemen het mee”)
of veel doorkletsen en weinig ruimte aan de overlegpartner laten.
En dan nu de vuistregel: bij irritatie stap je uit de inhoud, je benoemt de relationele
boodschap, en gaat die bespreken. Op die manier maak je van de relationele boodschap de
inhoud. Voorbeeld:
“U zei net: “ik ben voor open en eerlijk overleg”. Nu dat zijn wij ook, maar door uw
opmerking krijg ik de indruk dat u meent dat wij zaken voor u verborgen houden. Klopt
dat?”
Of: “Terwijl Sandra ons standpunt naar voren brengt, bent u de hele tijd met uw
smartphone bezig. Het is allicht niet uw bedoeling, maar kunt u zich voorstellen dat ons dat
de indruk geeft dat u maar matig geïnteresseerd bent in wat Sandra inbrengt?”
Gebruik daarbij de vier regels van feedback geven:
• Doe het snel: liefst meteen bij het zien/horen van het storende gedrag
• Wees concreet: beschrijf wat je ziet of hoort, dus concreet gedrag, of benoem lettelrijk
wat iemand heeft gezegd
• Hou het persoonlijk: zeg wat dat met jou doet, welk effect dat op jou heeft
• Check: vraag naar een reactie en accepteer ieder gegeven antwoord

Stap 5 Terugkoppelen
Als de behandeling in de overlegvergadering met de bestuurder met afspraken en/of
toezeggingen is afgesloten, moet de kwestie worden afgerond. Dat begint met het
terugkoppelen van de resultaten naar de (betrokken-) medewerkers. De medewerkers
moeten op de hoogte gebracht van de inspanningen van de OR en het resultaat: het
bereikte akkoord in het overleg met de bestuurder.
Bij advies- of instemmingszaken moet de OR het definitieve besluit van de bestuurder nog
ontvangen, en even nagaan of de in het overleg bereikte overeenkomst ook correct
vertaald is in het definitieve besluit.
Een andere vorm van nazorg kan zijn het volgen van de invoering van overeengekomen
regelingen, of organisatieveranderingen, ook met het oog op de kwaliteit van de invoering
en eventuele knelpunten die daarbij voor de medewerkers ontstaan.
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Tenslotte kunnen er afspraken zijn gemaakt over het evalueren van nieuw beleid of een
nieuwe organisatiestructuur, waarbij de OR op de een of andere manier is betrokken.

Stap 6 Monitoren
Monitoren betekent dat je probeert te volgen hoe de uitvoering van het beleid, de verandering,
de regeling plaatsvindt in de praktijk. Monitoren is dus iets anders dan evalueren. Evalueren
doe je meestal na een half jaar of jaar. Het nadeel van evalueren kan zijn: je kijkt pas achteraf of
iets goed is geland. Bij monitoren kun je meteen bijsturen als dat nodig zou zijn. Je houdt als het
ware een vinger aan de pols en kunt meteen iets doen als de hartslag te snel of te traag wordt.
Hoe pak je monitoren aan? Daarvoor zijn meerdere methoden. Maar stap 1 is gelijk bij elke
methode:
1. Waarop monitoren we?
Waarover hebben jullie geadviseerd met betrekking tot die uitvoering? Dan zijn dat al
punten waar je aandacht aan besteed. Dit is van belang om goed met elkaar (en met de
bestuurder) af te spreken waar jullie op willen letten en hoe jullie dit terugbrengen bij de
bestuurder.
2. Zelf monitoren of door achterban?
Als je uitgaat van je eigen ervaringen, kan het zijn dat je geen goed beeld krijgt van hoe het
organisatiebreed wordt ingevoerd. Maar als de OR een goede vertegenwoordiging heeft in
elk organisatieonderdeel, dan kun je best je eigen thermometer zijn. Dat is wel zo snel.
Als je het ophaalt bij de achterban, doe dat dan niet via een uitgebreide enquête (meer
geschikt voor een evaluatie), maar bijvoorbeeld door:
• Rondje langs de koffiecorners: praatje maken, drie vragen stellen en waar nodig
doorvragen
• Een poll met twee of drie vragen, met mogelijkheid tot uitgebreidere reactie
• Rondje langs de teams: kost wat meer tijd, weeg af of het wel of niet handig is of de
leidinggevende dan aanwezig is.
3. Verzamel de informatie transparant
Zorg bijvoorbeeld voor een verzameldocument waarin de informatie verzameld wordt, per
monitorpunt.
4. Beslis wat je met de informatie gaat doen in de OR-vergadering en bereid het overleg met
de bestuurder hierop voor.

4.3 Effectief vergaderen: besluitvormingsproces en -structuur
In OR-werk zit altijd een proces van besluitvorming. Dat besluitvormingsproces vergt dat je
met elkaar moet vergaderen: met elkaar beelden en informatie afstemmen, samen
oordelen vellen door keuzen af te wegen en uiteindelijk samen besluiten nemen.
Dat besluitvormingsproces kun je samenvatten met de afkorting: BOB: Beeldvorming,
Oordeelsvorming en Besluitvorming.
Normaal gesproken doen onze hersenen dat razendsnel en ook onbewust. Dat betekent dat
ieder dat soms ook in eigen tempo doet, al dan niet met beperkte informatie. Als je als OR
goed wilt samenwerken, is het dus zaak om samen de volgorde van Beeldvorming-
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Oordeelsvorming-Besluitvorming goed te bewaken. Want niet iedereen heeft hetzelfde
tempo, en niet iedereen beschikt over dezelfde informatie en ervaringen. Het is van belang
dat de OR een gewogen besluit neemt dat gebaseerd is op zo goed mogelijk gedeelde en
verwerkte informatie, en ook tot een afweging komt op basis van alle belangrijke factoren.
Daarom kun je BOB zien als grote vriend! BOB helpt je om een goede volgorde aan te
brengen in het overleg om daarmee te voorkomen dat discussies en gesprekken oeverloos
worden. We lopen de drie begrippen van BOB langs:
Beeldvorming betekent: informatie vergaren, deze informatie met elkaar delen, er samen
op kauwen. Een zo goed mogelijk beeld vormen van de werkelijkheid. Wat is er precies aan
de hand; wie zijn er betrokken; welke belangen spelen er? Tijdens de beeldvorming stel je
je oordeel uit! Je vindt nog niets, je onderzoekt.
Oordeelsvorming betekent: voor jezelf een oordeel vormen. Dat doe je door er zelf iets van
te vinden, te luisteren naar de argumenten van anderen, deze op geldigheid te
onderzoeken. Mogelijk zelfs andere oplossingen bedenken, nieuwe invalshoeken kiezen.
Besluitvorming ten slotte gaat om de finale afweging. De manier waarop besluitvorming
plaatsvindt, is dan ook belangrijk: met consent op basis van de macht van de argumenten
of op basis van stemmen, volgens de macht van het getal?
Hoe beter de fasen van beeldvorming en oordeelsvorming zijn verlopen, des te beter de
besluitvorming zal gaan. Maar pas op voor het vermengen van deze fasen, zowel binnen de
eigen OR-vergadering als in de overlegvergadering met de bestuurder. Want er niets zo
verwarrend als wanneer de helft van de OR nog met beeldvorming bezig is, terwijl de
andere helft de discussie al aan het voeren is.
Een mogelijk effect daarvan is dat de helft van de OR tijdens de besluitvormingsronde zegt:
"Ik kan nu nog geen oordeel geven, want mijn beeldvorming is nog niet compleet". Dan heb
je een hoop tijd verloren! Dus, bewaak de volgorde van BOB! Het helpt als je tijdens en na
elke fase (de B van Beeldvorming, de O van Oordeelsvorming en de B van Besluitvorming)
goed samenvat. Daarmee voorkom je tijdverlies en een hoop frustratie!

Web en Ster: overlegstructuur
Herken je deze situatie uit een vergadering:
De voorzitter, we noemen hem Sjaak, leidt kort een agendapunt in en stelt vervolgens de
vraag: “wie wil daar iets over zeggen?”
Daarna zien we achtereenvolgens verschillende reacties:
Johan vindt er direct iets van, waarop Mia protesteert en Jeanne stevig ontkent dat het zo
is, want ze heeft andere informatie, en Matthijs een vraag stelt hoe het precies zit met…..,
en Clara bevestigt wat Johan zei, waarop Henry aandringt op een concrete actie, en…..
Een levendige discussie ontstaat aldus, maar Beeldvorming (informatie delen),
Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB), lopen volledig door elkaar als een web van
interacties. De voorzitter probeert wanhopig een lijn te vinden en de regie terug te halen
en samen te vatten, maar Sjaak is inmiddels ook echt “de Sjaak” geworden. Een
onmogelijke taak.
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Bovenstaande situatie schetst de zogenaamde WEB-structuur van vergaderen. Daarbij is
sprake van een vrije discussie, waar iedereen op elkaar kan en mag reageren. De voorzitter
heeft een wat terughoudende rol. Wij horen in onze praktijk vaak dat veel vergaderingen zo
verlopen. Dat maakt het voor de voorzitter wel erg lastig en het is niet bevorderlijk voor het
besluitvormingsproces.
Daarom hebben vergaderdeskundigen een andere structuur ernaast gelegd. We noemen
dat de STER-structuur. Daarmee is de WEB-structuur niet van de baan, maar krijgt een rol in
het gehele besluitvormingsproces.
De STER-structuur houdt in dat de voorzitter een veel actievere rol heeft en met een iets
strakkere vergaderprocedure zorgt voor rust en duidelijkheid.
Bij elke fase, zo hebben we geconstateerd, past het ene model beter dan het andere. Bij
elke fase horen ook meestal verschillende interventies van de voorzitter.
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Besluitvorming uitgelicht!
Hoe kom je tot een zo goed mogelijk gedragen besluit? We hebben gezien dat
ondernemingsraden het functioneren als team steeds belangrijker vinden. Uiteraard neemt
de ondernemingsraad een besluit. Maar de manier van besluitvorming kan ofwel het
raadgevoel benadrukken, ofwel het teamgevoel. In veel OR-reglementen staat nog steeds
dat met meerderheid van stemmen wordt besloten. In de praktijk komt het steeds minder
voor. In plaats daarvan is consensus gekomen, met af en toe een stemming om een
impasse te doorbreken. Wij hebben gemerkt dat de wijze van besluitvorming erg bepalend
is voor het draagvlak voor die besluiten. Daarom doen wij een pleidooi voor consent als
besluitvormingsmethode. Het is een gestructureerde vorm van consensus, met een
duidelijk verschil: we gaan niet door tot op de millimeter nauwkeurig het eens te worden.
Er ligt een focus op een besluit zonder overwegende bezwaren. Hieronder een beschrijving
van de procedure:
Fase in besluitvormingsproces
1. Vaststellen doel agendapunt

Structuur
STER

Interventies
Samenvatten, doorvragen

2. Vaststellen procedure behandeling
agendapunt

STER

Samenvatten, doorvragen

3. BEELDVORMING
• Introduceer en licht onderwerp toe
• Welke informatie hebben we
beschikbaar en nodig om een
mening te kunnen geven?
- Wie kan verduidelijken?
- Welke aanvullende informatie
hebben we nodig? Hoe komen
we daar aan?
4. OORDEELSVORMING
• “Ronde” 1: snelle inventarisatie
belangrijkste meningen
• Ronde 2: mening met argumenten.
“Hoe denk je erover en waarom?”
Eén voor één aanspreken.
• Ronde 3: mening veranderen met
argumenten. Ieder vragen:
- Hoe denk je er nu over?
- Wil je je mening veranderen?
- Heb je oplossingsvoorstellen?

•
STER
•
•

WEB (1)

•
•

overgaand
in STER (2
en 3)

•
•

•

Nodig deelnemers uit om in
een rondje, een voor een
bijdrage te leveren
Laat vragen, indien mogelijk,
direct beantwoorden
Meningen zijn hier nog
taboe!

Noteer meningen op flipover
Idem met ideeën, zorgen,
criteria, informatie,
argumenten,
oplossingsvoorstellen
Beantwoord vragen ter
verduidelijking meteen
Herinner evt. behoefte aan
argumenten en
gemeenschappelijke
doelstelling.
Meestal 3 rondes genoeg
om tot voorstellen te komen
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Fase in besluitvormingsproces
5. BESLUITVORMING
• Formuleer voorstel (eigenaar of vz)
beantwoord vragen ter toelichting,
herformuleer indien nodig
• Vraag consent voor voorstel
• Laat overwegende bezwaren
toelichten na afloop consentronde
• Zoek gezamenlijk oplossingen voor
overwegende bezwaren.
• Pas voorstel aan, vraag opnieuw
consent

Structuur

Interventies

STER

•
•
•

•

Vraag evt. iemand anders
om voorstel te formuleren
Schrijf evt. letterlijk voorstel
op flipover
Besluit is genomen als
iedereen consent heeft
gegeven
Besluiten hebben een vooraf
afgesproken geldigheidsduur

4.4 Overleggen met de bestuurder
Op verschillende punten hebben we al zaken benoemd rond het overleg met de
bestuurder. In het eerste hoofdstuk hebben we toegelicht wie de overlegpartner
van de OR is. In het tweede hoofdstuk zijn de wettelijke bevoegdheden ten aanzien
van het overleg uitgebreid besproken. We hebben in paragraaf 4.2 het belang van
woordvoerderschap tijdens de vergadering en de ondersteuning van de OR-leden
benoemd. Ook is hier aangegeven hoe om te gaan met storingen in het overleg.
In dit hoofdstuk bespreken we wat het verschil is tussen formeel en informeel
overleg en hoe deze twee vormen elkaar kunnen versterken
Formeel en informeel overleg
Het formeel overleg is de reguliere overlegvergadering tussen OR en bestuurder, waarin
overlegd wordt over de voorliggende advies- en instemmingsvragen, en andere
onderwerpen waarover bestuurder en/of OR overleg wenselijk acht. Er is een voorzitter, er
worden notulen gemaakt, die later door beide overlegpartners worden vastgelegd. En die
onder de medewerkers van de organisatie worden verspreid. Formele
overlegvergaderingen zijn dus openbaar, medewerkers zouden kunnen verzoeken ze bij te
wonen, ook al gebeurt dat in de praktijk zelden. Verschilt ook wel per organisatie. De OR
van een universiteit heeft meestal een tafeltje voor de pers: het universiteitsblad doet
verslag van de overlegvergaderingen tussen College van Bestuur en de ondernemingsraad.
Geschikt voor discussie over hoofdlijnen, strategie, belangrijke besluiten en nieuw beleid.
Goed voorbereiden, elkaar niet overvallen, rekening houden met elkaar.
Bij formeel overleg is dus alles gericht op transparantie en het borgen van resultaten. Alles
wat partijen daar zeggen wordt vastgelegd en wordt bekend gemaakt. Dat is de kracht van
dit overleg: partijen moeten zich publiekelijk uitspreken, moeten tot overeenstemming zien
geraken. En het is de zwakte. Iedereen moet wel op zijn woorden letten. Je kunt niet
zomaar een proefballonnetje oplaten.
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Daarom is er vaak ook informeel overleg: de overlegpartners zoeken elkaar op en
bespreken zaken zonder pers, bekend te maken notulen en vaak ook in kleinere kring.
Informeel overleg wordt veelal door het dagelijks bestuur (voorzitter en secretaris) van de
OR gevoerd. In informeel overleg kunnen partijen vertrouwelijke informatie aan elkaar
kwijt, kunnen ze nieuwe ideeën in de week leggen, proefballonnetjes oplaten. Hoewel het
door sommige OR-leden wel eens als achterkamertjespolitiek wordt gezien, is informeel
overleg vaak de smeerolie van de medezeggenschap. Het is een mogelijkheid om elkaar in
vertrouwen te nemen, en om spanningen en conflicten zonder publieke tribune te regelen.
Voorbeelden van zaken die maar beter in informeel overleg besproken kunnen worden:
•
•

•
•

Benoemingen: bijvoorbeeld het benoemen van managers in het kader van een
reorganisatie. De bestuurder wil OR wel op de hoogte houden, maar het wel als eerste
tegen de managers zelf zeggen.
Incidenten: Gaat vaak ook om individuen (privacy). Bij ontslag op staande voet van een
belangrijke medewerker zullen veel geruchten rondgaan, bestuurder kan via DB de
ware reden duiden, zodat OR-leden niet meedeinen op de geruchtenstroom. Als er
ergens (heel) slecht gemanaged wordt wil een OR de signalen wel doorgeven maar het
gaat wel om een collega, dus niet in het openbaar.
Omstreden besluit: OR kan informeel principiële bezwaren kenbaar maken en
bestuurde ruimte gunnen om besluit aan te passen, om een negatief advies/procedure
te voorkomen
Veiligheid: Een OR-lid wordt door zin manager op een oneigenlijke manier onder druk
gezet. De OR pikt dat niet en wil dat de bestuurder er een eind aan maakt.

Overigens heeft informeel overleg in veel organisaties ook een tweede meer praktische rol,
en dat is het agenda-overleg van de formele overlegvergadering. Het db van de OR en
bestuurder stellen in overleg de agenda voor het komende overleg vast, en regelen wat
organisatorische zaken rond het overleg, zoals het uitnodigen van gasten, de planning van
de overleggen, of de manier waarop uitvoering gegeven wordt aan besluiten uit het
formeel overleg.
Een derde vorm van informeel overleg, is het technisch overleg. Hier zoeken partijen elkaar
op om informatie uit te wisselen openstaande vragen te behandelen of een aantal
technische details rond een belangrijk besluit te regelen. Op die manier wordt het formeel
overleg ontlast. De details worden in het technisch overleg behandeld, en in het formeel
overleg kan de discussie dan op hoofdlijnen worden gevoerd.
Voorbeeld: als voorbereiding op een formeel overleg over het invoeren van een nieuw
beoordelingssysteem, overleggen een aantal OR-leden die dit onderwerp in de OR
behandelen, met de stafmedewerker van HR die de regeling heeft uitgewerkt. In dit overleg
worden een aantal zaken die de OR onduidelijk waren gebleven na het lezen van de
stukken opgehelderd, en hebben de OR-leden een aantal kleine verbeteringsmogelijkheden
met de stafmedewerker besproken. Na dit gesprek zijn er nog twee bezwaren van de OR
tegen de voorgelegde regeling over. Daarover kan de stafmedewerker niet beslissen. Die
moeten in het formeel overleg worden besproken.
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Informeel overleg is dus in veel organisaties een onmisbaar onderdeel van de
medezeggenschap. Maar het is niet zonder risico’s. We noemen een aantal valkuilen:
• We gaan ook op het informeels overleg notulen maken. Dan wordt het een schaduw
overleg en verliest het o.i. zijn waarde.
• We gaan er besluiten “voorkoken”, zodanig dat de OR-leden de greep op het overleg en
de besluitvorming verliezen.
• We pinnen elkaar in het formeel overleg vast aan wat er informeel is uitgewisseld. Dan
was het achteraf dus kennelijk niet zo informeel.
• We zien het als een alternatief voor de logge overlegvergaderingen, in plaats van een
aanvulling, of voorbereiding op het overleg.

4.5

Inrichting van de OR-structuur

Zoals gezegd, de manier waarop de OR zijn werk organiseert is aan de OR zelf. Maar het is
wel verstandig dat ook die inrichting passend is bij de manier waarop je medezeggenschap
wil bedrijven binnen de organisatie. Dus ook hier: aansluiten bij de missie van de OR.
We schetsen een paar verschillende organisatievormen:
Vorm

1. Commissies 2. Projectgroe
pen binnen
de OR

3. Participeren in
projectgroep
van de
organisatie

Formele
basis?

Ingesteld op
basis van artikel
15 WOR.
Soms met
mandaat.

Evt. op basis van
afspraken in een
convenant
(art. 32 WOR)

Evt. op basis van
afspraken in
convenant
(art. 32 WOR)

OR-lid trekt
project, betrekt
andere ORleden en evt.
medewerkers.

OR-lid zit namens
OR in projectgroep.
Al dan niet met
mandaat.

OR-lid/leden
volgen het proces
in de lijn.

Project
uitbesteding ICT
Project
doorontwikkelin
g afdeling X
Enz.

Project olv adviseur
HR voor keuze
nieuwe regeling
flexibel belonen.
Project olv
afdelingshoofd ICT
voor aanschaf
nieuw workflowsysteem.

Verandertraject in
afdeling Y om
proces slimmer in
te richten, binnen
bestaande functies
wordt
geëxperimenteerd
met wisselende
rollen.

De helft + 1
bestaat uit ORleden. Andere
medewerkers
kunnen ook lid
zijn.
Voorbeeld Commissies:
Arbo (en
Milieu)
Personeel
Organisatie
Financiën
Communicatie

4. Aansluiten op
participatie
door
medewerkers
in de lijn
Evt. op basis van
afspraken in een
convenant
(art. 32 WOR)
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In de praktijk merken we dat verschillende vormen in een mix voorkomen:
•

•
•

Vaste commissies (art. 15 WOR) voor Arbo en Milieu en Financiën, omdat daar een
duidelijke beleidscyclus aan vastzit. Arbo werkt vaak met jaarplannen. Financiën kent
zijn begrotingscyclus. Ook andere commissies, maar in hun werkwijze werken deze dan,
afhankelijk van het dossier, volgens methoden 2, 3 of 4.
Vaste commissies (art. 15 WOR) voor Arbo en Milieu en Financiën, om bovengenoemde
redenen. Daarnaast in ad hoc werk- of projectgroepen.
Geen vaste commissies, maar wel vaste duo’s (‘portefeuilles’) voor Arbo en Financiën,
overige dossiers in werk- of projectgroepen.
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5. Invulling geven aan het OR-werk: TIPS
In dit laatste hoofdstuk geven we jullie enkele praktische aanwijzingen mee over
het inhoud en vormgeven aan het OR-werk. Zaken die wij belangrijk vinden voor
OR-leden die volgens de laatste inzichten inhoud willen geven aan hun OR-werk.
We starten met het betrekken van de medewerkers bij het werk van de OR. We
geven aan hoe je de OR op een goede en positieve manier kunt profileren in de
organisatie. En we geven je handvatten voor het doen van onderzoek en het
uitzetten van een strategie. Vervolgens bespreken we aandachtspunten voor de
ondernemingsraad die op onderzoek uit wil. Waar moet je dan op letten? Tenslotte
besteden we aandacht aan de strategie. Veel ondernemingsraden hebben heel erg
gelijk, maar krijgen het niet. Dan wordt het tijd eens kritisch te kijken naar de
strategie: de manier waarop je je punt wil maken. Hoe krijgt de OR zijn zin?

5.1 Betrekken van medewerkers
Als ondernemingsraad kun je op veel verschillende manieren de collega’s betrekken bij het
OR-werk. Dat gaat wat ons betreft verder dan wat in het OR-jargon “de communicatie met
de achterban” wordt genoemd. Daar wordt mee bedoeld dat de medewerkers in de
organisatie op de hoogte worden gesteld van de werkzaamheden en de resultaten van de
ondernemingsraad. Goed en belangrijk om te doen, maar wij willen je graag een stapje
verder laten gaan, nl. je collega’s betrekken bij onderwerpen en besluiten die voorliggen in
de ondernemingsraad.
Mandaat of niet?
Een oproep die meer ervaren OR-leden misschien de wenkbrauwen laat fronsen. Als OR
ben je immers gekozen en heb je toch een mandaat? Heel strikt genomen klopt dat. Als ORlid ben je gekozen en met de andere OR-leden geef je vorm en inhoud aan de OR. Dat
betekent dat jullie besluiten kunnen nemen over bijvoorbeeld het al dan niet instemmen
met de voorgenomen wijziging van werktijden.
Maar ja, je zult begrijpen dat de betrokken medewerkers daar ook iets van vinden. En
misschien weten zij vanuit de praktijk wel dat de wijziging niet gaat werken en hebben zij
een veel beter idee. Iets waar je als OR niet achter komt als je de medewerkers niet in je
besluitvorming betrekt.
En dat is precies waar we je over willen laten nadenken. Vraag je bij elk besluit wat je wilt
nemen als OR af of je voldoende informatie hebt of dat de betrokken collega’s je verder
kunnen helpen in je besluitvorming.

Hoe betrek je medewerkers bij het OR-werk?
De manier waarop de medewerkers worden betrokken bij het OR-werk heeft te maken met
wat je van hen wilt of nodig hebt. De ene keer wil je vooral informatie vergaren, een
volgende keer wil je ondersteuning bij het uitbrengen van een stevig advies. Dit hangt ook
samen met de fase waarin een voorstel, idee, of vraag zich heeft ontwikkeld. In onze
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praktijk merken dat veel ondernemingsraden naarstig zoeken naar praktische vormen.
Hieronder geven we, aan de hand van de genoemde doelen drie voorbeelden uit de
praktijk: in gesprek met medewerkers, schriftelijke raadpleging of een online variant

Doel 1: Checken van een concreet idee, voorstel, advies of instemming.
Wanneer de OR bijvoorbeeld een conceptadvies heeft uitgewerkt of een nieuw idee, dan
kan dit op verschillende manieren worden voorgelegd aan de medewerkers. Het is daarbij
belangrijk om na te denken wie je wilt betrekken. Alle medewerkers of misschien alleen de
medewerkers van de afdeling die het betreft? Niets is bij voorbaat goed of fout, maar wel
belangrijk om over na te denken. De hoeveelheid medewerkers die betrokken wordt heeft
invloed op de vorm die je kiest.
Dat betekent niet dat je veel collega’s alleen schriftelijk kunt benaderen. Maar wel dat als je
ze voor een bijeenkomst wilt uitnodigen zo’n bijeenkomst er met 10 collega’s echt anders
uitziet dan met 100.
Als de OR wil checken of zijn conceptadvies draagvlak heeft bij de medewerkers kan dat
bijvoorbeeld op de volgende manieren:
- de ondernemingsraad nodigt betrokken medewerkers uit voor een bijeenkomst om over
het conceptadvies door te praten. De OR bereidt vragen en discussiepunten voor die
worden voorgelegd aan de medewerkers. De OR-leden luisteren vooral en vatten samen
wat de OR-leden inbrengen. Aan het einde wordt een samenvatting gemaakt van de
inbreng, die de OR meeneemt in zijn definitieve advies.
- de ondernemingsraad zet vragen uit bij een betreffend bedrijfsonderdeel over een
voorgenomen wijziging in de organisatie. De vragen gaan onder andere over de ideeën die
de medewerkers hebben om deze voorgenomen wijziging goed in te voeren. De OR neemt
met een aantal collega’s contact op om hun ideeën te bespreken en neemt ze mee in de
advisering.
- de ondernemingsraad zet op het intranet van de organisatie een aantal polls uit waarop
alle medewerkers kunnen reageren. Hiermee verzamelen ze op een laagdrempelige manier
hoe de collega’s denken over hun adviezen. Bijvoorbeeld: uit de poll blijkt dat 86% van onze
medewerkers het belangrijk vinden dat er aanvullende maatregelen komen voor het
ondersteunen van mantelzorgers.

Doel 2: Naar boven halen wat medewerkers belangrijk vinden
Door te luisteren naar medewerkers krijgt de OR ideeën die kunnen worden opgepakt om
vanuit de OR in het overleg in te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van een initiatief. Ook
dat kan op verschillende manieren worden opgepakt:
- Speeddates: medewerkers worden uitgenodigd om in snelle ronden met elkaar, ook ORleden doen mee, te brainstormen over thema’s/onderwerpen/vragen die spelen rond het
hoofdthema. Elke date leidt tot twee post-its met daarop de punten/thema’s. Deze worden
opgehangen aan de muur. Gedurende de dates, zijn OR-leden al bezig met het clusteren.
Hierna analyseert de OR de resultaten en koppelt deze snel terug.
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- een nieuwe OR zet een enquête uit onder alle medewerkers om te peilen wat zij
belangrijke onderwerpen vinden die de OR kan oppakken. In deze enquête hebben zij tien
onderwerpen genoemd en ruimte gelaten voor aanvullingen. De OR heeft op basis van de
reacties van de medewerkers keuzes gemaakt en een plan voor de eerste zittingsperiode
gemaakt.
- De OR start een online dialoog op een platform/intranet over een actueel onderwerp met
een paar gerichte vragen. De OR is moderator van deze dialoog, dus kan ook vervolgvragen
stellen, waardoor de dialoog steeds meer focust en scherpte krijgt via een getrechterde
dialoog. Op het gebruikte online platform vindt ook de terugkoppeling plaats.

Verwachtingenmanagement
Als je in gesprek gaat met je collega’s over een onderwerp dat voorligt bij de OR schep je
ook een verwachting. Want als ik heb verteld wat voor mij belangrijk is, dan verwacht ik wel
dat jij als OR-lid dat voor mij gaat regelen. En als dat dan niet is gebeurd ben ik
teleurgesteld en zie ik dat als bevestiging dat de OR toch niets voor elkaar krijgt.
Om dit nu te voorkomen is het goed om een het volgende mee te nemen:
- leg vooraf duidelijk uit wat je doel is en wat je van ze vraagt als je collega’s spreekt, mailt,
een enquête toestuurt etc.;
- geef na het gesprek etc. aan op welke manier je hun input meeneemt in het overleg met
de OR en met de bestuurder;
- geef als alles is afgerond een terugkoppeling wat er met hun input gedaan is en wat het
resultaat is.

Altijd betrekken?
Wij hopen dat je enthousiast bent geworden voor het betrekken van collega’s. Misschien
wel zo dat je je voorneemt om het altijd te doen. Wat ons betreft is het goed om altijd de
vraag te stellen of het aanvullend en verstandig is. Maar er zijn toch ook echt onderwerpen
of momenten dat het niet verstandig is. Twee voorbeelden:
- bij de verkoop van een onderdeel van een beursgenoteerde onderneming. De OR heeft
dan te maken met geheimhouding en met een tijdsdruk. Dit is een moment van snel
handelen als OR.
- bij het afstoten van een onderdeel van de organisatie. Eigenlijk weet je dan wel wat de
medewerkers ervan vinden. En je vraagt de kalkoen ook niet wat je gaat eten met kerst.
Hoe moeilijk misschien ook, maar je zult als OR een besluit moeten nemen ten behoeve van
de gehele onderneming.
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5.2 Profileren van de ondernemingsraad
Wij horen van veel ondernemingsraden dat zij “zichtbaarder” willen worden, dat ze soms
last hebben van een imago bij de achterban waardoor het moeilijk is om nieuwe
kandidaten te vinden. Soms zie je dan ook dat de vraag richting einde zittingstermijn
manifest wordt: we moeten iets aan onze profilering doen.
Wat betekent profileren eigenlijk? Laten we het woordenboek er even voor openslaan:
“zich een eigen, karakteristiek gezicht of imago aanmeten of een uitgesproken mening erop
nahouden.”

Waarom is dit een issue?
De ondernemingsraad is niet langer vanzelfsprekend. Hoewel de Wet op de
Ondernemingsraden op zichzelf niet ter discussie staat, er blijft een verplichting tot het
instellen ervan, staat het verschijnsel zelf wel onder druk of ter discussie. We hebben in
hoofdstuk 1 gezien dat ontwikkelingen in organisaties (zoals verplatting, zelfsturing,
informatietechnologie, sociaal intranet) en de samenleving (individualisering, generaties X,
Y ,Z met andere manieren van organiseren en communiceren), ook van invloed zijn op het
verschijnsel ondernemingsraad. Dit stelt de OR voor de uitdaging om zichzelf ‘opnieuw uit
te vinden’. Of in elk geval: keuzen te maken hoe je in het veranderende landschap van
arbeidsverhoudingen en -relaties, jouw rol zichtbaar maakt in de organisatie. Waar zijn we
van en hoe maken we dit goed zichtbaar?

Waar zijn we van?
Hierover hebben we in hoofdstuk 4 al geschreven over Missie en Visie van de OR. Daarom
gaan we daar hier nu niet verder op in, behalve dat die vraag wel essentieel is voordat je de
vraag stelt: hoe profileren we ons? Profileren is geen doel op zich. De mate waarin je je
profileert en hoe je wilt profileren zou wel afgeleid moeten zijn van jullie missie.

Methoden van profileren
In essentie betekent profileren het zichtbaar zijn als ondernemingsraad in de organisatie
volgens het imago dat passend is bij wie jullie zijn/willen zijn. Zichtbaarheid kun je op
verschillende manieren bereiken. Het gaat daarbij altijd om verschillende vormen van
communicatie.
De keuze voor de methode om de OR te profileren start altijd met het doel dat je je als OR
stelt bij de zichtbaarheid. Hieronder vind je eerst een aantal (niet uitputtende) doelen van
zichtbaarheid die de OR zich kan stellen. En vervolgens koppelen we aan elk doel drie
mogelijke methodes die kunnen worden ingezet voor dit doel.
Doelen van zichtbaarheid
1. OR-leden zijn als benaderbare personen bekend in de organisatie
Een basis-profilering zit in de bekendheid met de OR-leden zelf. Jullie belichamen
uiteindelijk het wat onpersoonlijke instituut OR.
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2. Alle nieuwe medewerkers zijn bekend met de OR als fenomeen
Een groep mensen die vaak ook nog wat onbekendheid hebben met de organisatie zelf.
Kan een uitgelezen moment zijn om de OR goed neer te zetten.
3. De medewerkers kennen de speerpunten van de OR
Waar houdt de OR zich mee bezig? Dat is vaak een vraag van medewerkers die een keer
een OR-lid tegenkomen. Die vraag zou je eigenlijk niet gesteld willen worden. Een
leukere vraag zou zijn: “jullie zijn toch bezig met het onderwerp dienend leiderschap?
Hoe staat het daar nu mee?”
4. De OR staat bekend als open en samenwerkend
Een veel gehoord verwijt is: jullie zitten daar in een vergaderkamer. Maar wanneer
vragen jullie ons als medewerkers wat wij vinden?
OR-leden bekend

Nieuwe
medewerkers

Speerpunten OR
bekend

OR is open en
samenwerkend

Smoelenboek op
intranet mét een
persoonlijk profiel:
motieven,
kwaliteiten, en iets
over jou privé.

Bij inwerkprogramma maken
nieuwe
medewerkers
kennis met de OR
en een paar ORleden

OR formuleert zelf
speerpunten en
toetst deze bij de
achterban met een
enquête, bijv. door
middel van
SurveyMonkey of
een Kahoot.

OR haalt in een
paar sessies met
achterban de top 5
van speerpunten
op. Bijv. door in een
scrum-achtige
sessie met
speeddates.

Een (estafette) vlog
of blog op intranet.
Laagdrempelig,
persoonlijk, maar wel
in lijn met wat de OR
belangrijk vindt

Nieuwe
medewerkers
koppelen aan een
OR-lid die
periodiek vraagt
hoe het met ze
gaat.

In blogs of vlogs
vertelt de OR hoe
het staat met hun
speerpunten.

OR start een online
dialoog over een
speerpunt en
verdiept deze met
klankbordgroep(en)
uit de organisatie.

Het koffiemoment
aangrijpen. OR-leden
drinken koffie bij een
andere afdeling dan
van henzelf. Kun je
prima
plannen/organiseren.

Na half jaar
bijeenkomst
houden om met
medewerkers hun
ervaringen te
evalueren.

Individuele ORleden benutten
teamoverleggen,
koffiemomenten
om medewerkers
bij te praten en te
bevragen over de
speerpunten.

OR organiseert een
debat over een
thema waar de
organisatie maar
niet uit komt.
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Profileren doe je niet eenmalig
Voorkom dat je hiervan een eenmalige actie van maakt. Profileren van de OR doe je door
het in te vlechten in je jaarcyclus, in je activiteiten en voorkomt dat het een doel op zich
wordt. Profileren van de OR hoort bij het werk van de OR en het OR-lid.

5.3 Onderzoek doen
Het helpt om goed voorbereid het overleg in te gaan. Verreweg de meest informatie is te
verzamelen door de stukken goed te lezen en de ontbrekende informatie op te halen door
te informeren bij stafmedewerkers. Maar soms moet je dieper graven, en zelf onderzoek
doen. We noemen een aantal situaties waarbij dat aan de orde is:
•

De OR-leden krijgen veel signalen uit de achterban dat een organisatieverandering niet
goed loopt. Het is duidelijk dat er het een en ander beter moet, maar het is moeilijk
hard te maken wat dan precies. Dan moeten we in gesprek met de medewerkers die
mopperen en doorvragen: wat kan er beter?

•

We zien meer kortdurend ziekteverzuim dan ons lief is. En er is te veel verloop. Niet
handig op een uiterst krappe arbeidsmarkt. We willen voorstellen doen om de
motivatie van medewerkers te verbeteren, maar we kunnen niet met concrete
voorstellen komen. We moeten dus in gesprek met medewerkers om te vragen wat ze
bezighoudt, wat ze motiveert, en hoe we hun werk aangenamer kunnen maken.

•

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) geeft aan dat medewerkers
ontevreden zijn over hun leidinggevenden. We kunnen zien dat het staafdiagrammetje
te laag is en een signaalrode kleur heeft, maar weten daarmee nog niet wat er aan
schort. In het managementteam is de situatie uitgebreid besproken en de managers
doen hun best, maar in het daaropvolgende MTO blijft het staafdiagram hardnekkig
rood. We moeten dus in gesprek met medewerkers. Wat verwachten medewerkers van
hun leidinggevende, hoe ervaren ze de inspanningen van het MT en hun manager, wat
zou helpen?

Kortom: als het gaat om onderwerpen waarbij de beleving van de medewerkers, hun
perceptie en hun drijfveren een belangrijke rol spelen, dan kom je er niet omheen om te
onderzoeken wat de medewerkers bezighoudt, hoe ze tegen het onderwerp aankijken en
wat er in hun ogen moet gebeuren wil het beter gaan.
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Vormen van onderzoek
Er zijn natuurlijk veel manieren waarop de ondernemingsraad een onderzoek op kan zetten
en uitvoeren. Een overzicht van een aantal uiteenlopende manieren op dat op te pakken:
Vorm
Via intranet of
nieuwsbrief oproepen
om per e-mail te
reageren

Vraag

Aandachtspunten

We denken dat het wel goed gaat
met de organisatieverandering,
maar willen het zeker weten.

Zorgen voor een open uitnodiging:
geen leidende vragen.
Vragen naar verbetermogelijkheden, want dan is geen
bericht goed bericht.

Vorm
Poll

Vraag

Aandachtspunten

We willen snel weten of
medewerkers een bepaald besluit
steunen of niet.
We willen weten hoe
medewerkers over een concreet
dilemma denken.
We willen overzicht over hoe
medewerkers denken over een
vraagstuk. Bijvoorbeeld ter
voorbereiding van een
organisatieverandering.

Gesloten vraag: bent u voor of
tegen?
Zorgen voor een groot aantal
respondenten.
Neutrale woordkeuze.

Enquête

Aanschuiven
teamoverleg

We willen op een efficiënte
manier met medewerkers in
gesprek om te weten hoe ze
tegen een onderwerp aankijken.

Werklunch

We willen slimme oplossingen
horen en/of best practices
verzamelen.
We nodigen geïnteresseerden en
deskundigen uit.
We zorgen voor een broodje.

Korte interviews

Ieder OR-lid houdt bijvoorbeeld
drie korte interviews. Snel
ophalen hoe medewerkers tegen
een niet al te ingewikkeld
onderwerp aankijken.
Steekproefsgewijs een
representatief aantal
medewerkers interviewen. Goed
voorbereid met startvraag en
aandachtspunten.

Uitgebreide
interviews

Zorg voor ICT-ondersteuning
(SurveyMonkey® o.i.d.)
Beperk open vragen: die leveren
veel verwerkingstijd op.
Besteed aandacht aan de
verwoording: duidelijk, niet
leidend.
Probeer in de verschillende teams
het onderwerp op dezelfde
manier aan de orde te stellen.
Zorg voor een handige manier van
borgen reacties.
Zorg voor een gespreksleider die
de deelnemers actief aan de praat
zet.
Start met open vraag en probeer
met doorvragen diepgang te
krijgen.
Faciliteer een goed gesprek aan
tafel.
Format voor vragen kan helpen bij
het verzamelen van de
uitkomsten.
Korte, open vragen.
Voorbereiden met startvraag,
aandachtspunten, en een
antwoordformulier.
Vuistregels waarderend
onderzoek toepassen

De grootste valkuil bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek bij de medewerkers is
het voorleggen van leidende vragen. “Hoe groot is de werkdruk die u ervaart?” Die vraag
veronderstelt eigenlijk al dat er werkdruk is, en vraagt alleen nog naar de mate waarin de
medewerker het ervaart. Beter is het te vragen naar de manier waarop medewerkers hun
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werk organiseren. “Hoe zorgt u ervoor dat u het werk op tijd gedaan krijgt?” Als er dan in
de antwoorden blijkt dat dat voortdurend niet lukt, dan heb je een betekenisvol signaal dat
er sprake is van werkdruk.
Als er een slechte werksfeer is, een groot personeelsverloop en een hoog kort frequent
verzuim, kan het aanleiding zijn voor de ondernemingsraad om te onderzoeken wat er op
die afdeling aan de hand is. Geruchten willen dat het de stijl van leidinggeven is. Dan is het
belangrijk dat de startvraag voor een interview niet direct vraagt naar de managementstijl
of de leidinggevende. Beter om te starten met de vraag “wat maakt dat u tevreden bent
met het werk en wat maakt dat u ontevreden bent?” Altijd eerst het positieve, dan het
negatieve, en open uitvragen. Alweer: als dan drie kwart van de geïnterviewden de
managementstijl noemt als bron van ontevredenheid, dan is er echt iets aan de hand.
Leidende vragen vertroebelen niet alleen de resultaten voor de ondernemingsraad, maar
zorgen er ook voor dat de overlegpartner de uitkomsten van het onderzoek minder serieus
zullen nemen.

Waarderend onderzoek
Een handige leidraad voor het zelf opzetten en uitvoeren is waarderend onderzoek
(appreciative inquiry). Waarderend onderzoek is opgezet om organisaties, burgers en
medewerkers in staat te stellen zelf onderzoek te doen en daardoor ook geschikt voor
ondernemingsraden die werk willen maken van onderzoek. Waarderend onderzoek gaat
ervan uit dat het onderzoek doen zelf al een eerste stap is naar verbetering van de situatie.
Het onderzoek vraagt aandacht voor het onderwerp en maakt dat medewerkers er over
gaan praten. En misschien ook wel dat medewerkers er anders over gaan denken. Dat
collega’s je komen interviewen over het re-integratiebeleid, maakt dat medewerkers daar
zelf ook op nieuw over nadenken en misschien wel wat assertiever worden in het volgende
gesprek met hun leidinggevende over aangepast werk.
Waarderend onderzoek wordt vaak gebruikt om wat abstracter onderwerpen als de
kwaliteit van de arbeidsverhoudingen, de samenwerking of de bedrijfscultuur te
onderzoeken. Het leent zich daarvoor omdat de methode open is en gebaseerd op het
gesprek, het interview.
De methode gaat ervanuit dat je eerst onderzoekt wat er is en wat er goed gaat. Er is vaak
een goede reden waarom het werk is georganiseerd, zoals het is georganiseerd. Probeer
dus eerst vast te stellen wat goed werkt en wat dus bij verandering vooral moet blijven, en
ga dan verkennen wat er beter kan en dus veranderen moet.
Verder is de methode heel praktisch: het vraagt naar wat er feitelijk gebeurt op de
werkvloer, en hoe de medewerkers daar tegenaan kijken. Een onderzoek naar
opleidingsmogelijkheden voor medewerkers begint dus niet met een vraag als: wordt een
aanvraag voor het volgen van een opleiding goedgekeurd? Maar: wanneer heeft u voor het
laatst een aanvraag ingediend? En hoe ging dat precies? Als er te veel aanvragen worden
afgekeurd merken we dat van zelf, en op deze manier weten we ook of dat komt omdat de
leidinggevende te zuinig is, of dat medewerker er ook wel weinig werk van maakt. In een
ziekenhuis waar er structureel te weinig geld aan opleidingen werd besteed, kwamen we er
zo achter dat de medewerkers geen aanvragen durfden te doen, omdat het ziekenhuis
immers financieel in zwaar weer zat. Een korte publiciteitscampagne waarin de Raad van
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Bestuur aangaf dat het opleidingsbudget hoe dan ook gehandhaafd bleef, bleek het
medicijn.
Waarderend onderzoek is ook een mooi alternatief of aanvulling voor een
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). MTO’s halen meestal een berg statistische
informatie boven, die vaak veel vragen oproepen. Op een vestiging daalt de waardering
voor de direct leidinggevende ineens scherp. Maar waarom? Wat gaat daar mis?
Waarderend onderzoek in de vorm van een aantal interviews met medewerkers op de
vestiging kan de nodige aanvullende informatie geven. Zo kwam bijvoorbeeld door zo’n
aanvullen onderzoek aan het licht dat de leidinggevenden op de betrokken vestiging het
beoordelingsbeleid op een originele manier toepasten. Een manier die veel kwaad bloed
zette bij de medewerkers. Een tussen directie, lokaal management en enkele OR-leden was
genoeg om de cijfers van de volgende MTO op te krikken.
Een laatste uitgangspunt is dat we verandering baseren op het fundament van wat er al
goed gaat in de organisatie. Meer doen van waar we al goed in zijn. Of misschien ook
gebaseerd op de kern van de organisatie. Waarderend onderzoek vraagt dus door naar wat
werk inspirerend maakt. Voorbeeld: bij een waterschap kwam naar voren dat iedereen
geïnspireerd bezig was als er bij storm en hoog water dijkbewaking wordt ingesteld. Kort
voor de interviews was er een zware storm geweest. IN de interviews vroegen de
respondenten zich af: waarom is de samenwerking bij dijkbewaking zo vanzelfsprekend en
bij het routinewerk op kantoor zo stroperig? Kunnen we wat we goed doen bij hoog water
niet voortzetten op kantoor?
Kortom: de uitgangspunten van waarderend onderzoek zijn:
•
•
•
•
•
•

Positief waarderen: beginnen met te onderzoeken wat wel werkt
Open vraag: de situatie verkennen, vragen naar feitelijke omstandigheden
Open staan voor meerdere werkelijkheden: papier, praktijk en perceptie [verwijzing?]
Onderzoek en verandering vallen samen: onderzoek is al een eerste stap in de
verandering
Vooruitkijken: medewerkers laten formuleren hoe het beter kan, wat ze zou helpen om
hun werk goed te kunnen doen
Geloofwaardig en enthousiast: OR-leden oprecht benieuwd naar de situatie en naar
concrete verbeterstappen.

Interviews in het kader van waarderend onderzoek door ondernemingsraden verloopt in de
regel volgens de volgende stappen:
1. Positief geformuleerde startvraag: waar moeten we aan denken? Waar willen we meer
van?
Voorbeeld: De directie overweegt om zelforganisatie in te voeren. De teamleider gaat
dan misschien verdwijnen. Waar moeten we aan denken als dat gebeurt?
Als vuistregel: SPEER: Streefdoel aangeven, Positief geformuleerd, Enthousiast-makend,
Engagerend (gericht op verbinding) en Resultaatgericht.
2. Verdiepingsvragen: Hoe goed gaat het nu al? Waar willen we zeker mee door gaan? En
als er knelpunten naar boven komen: doorvragen: wat gebeurt er precies? Wie, wat,
wanneer?
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3. Vragen naar de verbeelding van medewerkers: hoe zou het nog beter kunnen zijn? Wat
zou je helpen om je werk optimaal te kunnen doen?
4. Vragen naar de vormgeving: Hoe ziet dat er precies uit? Wie kan welke stappen zetten
om te verbeteren?
5. Vragen naar verwezenlijking: wat gaat de geïnterviewde zelf doen, wat kan de OR doen,
en het management?

5.4 Strategie
Met strategie bedoelen we hier nadenken over de manier waarop je invloed uit wil oefenen
op een besluit. Het gaat over vragen als: wat is ons verhaal, met wie gaan we in overleg,
welke stappen kunnen we zetten, hoe gaan we hierover communiceren?
Bij ingewikkelde onderwerpen loont het de moeite om in de besluitvorming in de OR
onderscheid te maken tussen inhoud en strategie. Inhoud is dan: wat willen we bereiken?
Bijvoorbeeld: wat willen we aan een voorgelegd besluit veranderd zien? Of: wat moet er
verbeteren aan het beoordelingsbeleid, waarover zoveel klachten zijn?
Strategie is vervolgens: hoe krijgen we onze zin? Welke stappen moeten we zetten om het
besluit daadwerkelijk aangepast te krijgen, of het beleid veranderd?
Vooral bij ingewikkelder onderwerpen, of onderwerpen die zich afspelen in een stevig
krachtenveld heeft een ondernemingsraad vaak een traject met meerdere stappen nodig
om zijn doel te bereiken. Uiteindelijk heeft de OR altijd bestuurder en management nodig
om een besluit daadwerkelijk ingevoerd te krijgen. Het komt er dus op aan om op een zo
effectief mogelijke manier invloed op hen uit te oefenen.
Hoe zet je een effectieve strategie uit? We geven een aantal tips en aandachtspunten:
•

Probeer eerst de discussie over de inhoud en over het doel wat de OR voor ogen staat
af te ronden. Als de discussie over inhoud en strategie door elkaar gaan lopen wordt
het moeilijk een effectieve strategie uit te zetten.

•

Maak een analyse van het krachtenveld. Wie hebben er allemaal belang bij het te
nemen besluit, en hoe staan ze tegenover het doel wat de OR wil bereiken? Dat werkt
het best als je het uittekent op een whiteboard of flipovervel. Zo’n schema kan er zo
uitzien:
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Maak een inschatting wie de OR mee moet krijgen wil het doel van de OR haalbaar zijn.
Probeer gezamenlijke belangen te benoemen met invloedrijke spelers in het
krachtenveld.
•

Zorg dat het voorstel van de OR een duidelijk handelingsperspectief heeft voor de
managers die we in beweging willen krijgen. Het moet ze duidelijk zijn wat de OR van ze
verwacht. Een voorstel wat alleen maar aangeeft wat er niet deugt en wat er anders
moet, is voor een bestuurder of een manager moeilijk verteerbaar. Het betekent dat ze
iets wat al in gang is moeten stoppen, of een plan wat al is uitgewerkt moeten
veranderen. En dan ook nog zo dat ze zelf moeten uitzoeken hoe het dan beter moet.
De neiging is dan groot om te weigeren, of erger nog: de OR formeel gelijk te geven,
maar er in de praktijk niet naar te handelen.
Maak dus duidelijk wat de bestuurder of manager kan doen om aan de wensen van de
OR tegemoet te komen. Dan vergroot je de kans dat het voorstel zinvol wordt
besproken en wellicht (deels-) overgenomen. Hieronder een aantal voorbeelden.
Om te laten zien welk verschil het maakt hoe je je standpunt naar voren brengt, even
een aantal aan de praktijk ontleende voorbeelden. Je ziet steeds de manier waarop de
OR iets aankaart in het overleg en wat naar alle waarschijnlijkheid de reactie van de
bestuurder zal zijn. Het eerste OR standpunt is zonder handelingsperspectief, het
tweede is het alternatief met een handelingsperspectief. Dat geeft een andere reactie
van een bestuurder

Zonder
Met
handelingsperspectief

OR standpunt
Het budget is volstrekt
onvoldoende
We stellen een budget van €
230.000 voor

à Mogelijke reactie bestuurder
Verdediging: om die en die
reden is het wel degelijk
voldoende
Vraag naar onderbouwing
bedrag,
beoordeling voorgesteld
budget
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•

Zonder

OR standpunt
Medewerkers voelen zich in
de steek gelaten

Met
handelingsperspectief

We stellen voor iedereen
jaarlijks een p-gesprek in te
plannen

Zonder

Medewerkers moeten meer
bij de verandering betrokken
worden

Met
handelingsperspectief

Maandelijks in de teammeets stand van zaken
reorganisatie doorspreken

à Mogelijke reactie bestuurder
Relativering, opkomen voor de
leidinggevenden om wie het
gaat
Vraag naar doel, vragen over
haalbaarheid, discussie over
frequentie en intensiteit
Angst voor rupsje nooit
genoeg: wanneer is het
genoeg, we doen toch ons
best
Inperken voorstel: niet altijd,
niet te lang, enz.

Denk na over de manier waarop je het voorstel van de OR verwoordt. De taal die je
gebruikt bepaalt mede de aantrekkelijkheid van het voorstel voor de managers die je in
beweging moet krijgen. Slagvaardige managers lezen niet graag over gedetailleerde
procedures, of zorgvuldige afwegingen. Die slaan eerder aan op snel schakelen en
doelgerichte actie. Een directeur van een bureaucratische instelling zit omgekeerd op
weloverwogen besluiten en goed voorbereide procedures te wachten.
Probeer termen die de allergie van de manager opwekken te voorkomen en zoek naar
de juiste tone-of-voice om hem of haar te overtuigen.
Voorbeeld:
De voorzitter van de directie en de ondernemingsraad van een trainingsbedrijf
hadden een moeizaam overleg. De resultaten waren miniem en de sfeer was vaak
kortaf en kribbig.
Hoeveel energie de OR ook stak in het degelijk voorbereiden van onderwerpen, het
leidde zelden tot succes. Misschien was het tijd om naar het overleg zelf te kijken.
Op een OR-training hebben de OR-leden toen de taal van de bestuurder en de taal
van de OR zelf geanalyseerd. Welke sleutelwoorden komen erin voor? Wat zijn de
belangrijkste werkwoorden die worden gebruikt?
Uitkomst: het was duidelijk waarom de overlegpartners allergisch op elkaar
reageerden. Waar de OR begrippen als veilig, zorgvuldig en wetenschappelijk
onderbouwd belangrijk vond, stond wendbaar, flexibel en fouten mag je maken in de
taal van de directeur centraal.
De OR heeft daarop het eerstvolgende advies dat op de agenda stond uitgebracht in
de vorm van een meerkeuzevraag. Hetzelfde advies, maar dan één versie in de taal
van de directie en één in de taal van de OR. Uiteraard koos de directeur voor de
eerste versie, maar in de discussie die daarop volgde kwamen de overlegpartners
toch wat dichter bij elkaar.
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•

Neem de tijd om voor het voorstel van de OR te lobbyen. Met invloedrijke of
deskundige collega’s te spreken om het idee van de OR in de week te leggen, om
feedback te vragen op de uitvoerbaarheid ervan, of om te testen of het voor de
betrokkene een acceptabel voorstel is.

•

Denk in de trant van interventies. Welke activiteiten kunnen we plannen om ons doel
een stapje dichterbij te brengen? Dat kan gaan van het voeren van gesprekken, het
voeren van (informeel) overleg, onderzoek doen, lobbyen, deskundigen inschakelen,
een publiciteitscampagne, enz. enz.
Plan de interventies op een tijdlijn. De interventies winnen aan kracht als ze in de juiste
combinaties en de juiste volgorde worden uitgevoerd. Een voorstel in het MT bepleiten
werkt niet als je niet eerst informeel met de directeur hebt gesproken. Medewerkers
raadplegen kan niet als de directie nog niet over de reorganisatie heeft
gecommuniceerd.
De OR heeft niet veel macht, maar wel veel invloed. Probeer dus een aantal activiteiten
te bedenken die elkaar versterken. Veel kleine zetjes in dezelfde richting kunnen wel
degelijk effectieve zijn.
Activiteiten die in lijn liggen met de rol van de OR komen krachtig over. Medewerkers
vertegenwoordigen, adviezen uitbrengen over belangrijke besluiten, of sparringpartner
zijn van de bestuurder. Probeer het handelen van de ondernemingsraad zo veel
mogelijk in lijn met een van die rollen te krijgen.
Voorbeeld:
De OR van een zorgorganisatie maakte zich zorgen over de het gebrek aan
leidinggeven in de teams. Via een programma waarin zelforganisatie voorop stond
was het aantal teamleidsters enorm teruggebracht. De OR kreeg steeds meer
signalen dat dit te koste ging van de aandacht voor de medewerkers.
De ondernemingsraad had al enkele maken in het overleg zijn zorgen naar voren
gebracht, en voorstellen gedaan om de eerste lijn leidinggevenden te versterken.
Maar daarmee geen vorderingen geboekt. Tijd voor een andere aanpak.
De ondernemingsraad ging werken aan een aantal projecten die schijnbaar los van
elkaar stonden, maar die ondertussen allemaal met het gebrek aan aandacht te
maken hadden. In samenwerking met de arbodienst onderzochten ze het reintegratiebeleid voor medewerkers die langdurig ziek zijn. Met de afdeling HR
werkten ze aan het verbeteren van het opleidingsbeleid, en zelf hield de OR een
onderzoek naar de kwaliteit van de beoordelingen. En zowaar: na een half jaar werd
het zelfs de RvB duidelijk dat er in alle naar boven gehaalde knelpunten een
structuur zat: actiever leidinggeven.

•

Gebruik meerdere en het liefst uiteenlopende beïnvloedingstechnieken. De
ondernemingsraad heeft een breed areaal van beïnvloedingstechnieken, zoals we in
paragraaf 1.5 hebben toegelicht. Bekijk de tijdlijn met activiteiten nog eens en
beoordeel of je het areaal aan mogelijkheden optimaal hebt gebruikt. Voeg kansrijke
interventies toe aan het traject als het palet aan beïnvloedingstechnieken je op nieuwe
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ideeën brengt. Bedenk daarbij dat het hanteren van meerdere beïnvloedingstechnieken
naast elkaar veel invloed oplevert.
•

Probeer uit het patroon van de traditionele interventies te breken als het gaat om een
belangrijk onderwerp. Overweeg om iets opvallends te doen om het onderwerp goed
onder de aandacht te brengen. Een ondernemingsraad is in hoe mate zelfstandig en
kan allerlei activiteiten ontplooien, ook als die buiten het verwachtingspatroon van
vergaderen, overleggen en achterbanraadpleging vallen. Reserveer dergelijke acties wel
voor de belangrijkste onderwerpen, anders wordt het uit het patroon breken, een
patroon.
Voorbeelden:
De OR van een ingenieursbureau zag dat bij de medewerkers energie weglekte,
omdat het bureau nog maar zelden een project in zijn geheel realiseerde. Het bureau
ging in de ogen van de medewerkers meer lijken op een uitzendbureau voor
ingenieurs. Medewerkers werden ingezet op projecten van andere bureaus. Ze miste
ook de betrokkenheid van de directeur bij het ingenieursvak. Ze zochten naar een
manier om hun analyse duidelijk te maken aan de directie en het MT.
Ze bleken als OR-leden in staat om een ondergrondse constructie als een
parkeergarage te kunnen ontwerpen. Ze hadden alle deskundigheid daarvoor
toevallig in huis. Ze werkten toen een offerte uit voor de dierentuin in de stad: een
parkeergarage onder het toekomstig olifantenverblijf. Ze noemden het “het project
dat olifanten kan dragen”. En ze nodigde hun directeur uit om als projectleider met
de OR dit project ook daadwerkelijk te offreren en als gegund uit te voeren.
Tien dagen moest de directeur nadenken over dit ongebruikelijke verzoek. Ze heeft
erover met veel mensen in de organisatie gesproken. En toen heeft ze geweigerd.
Toch niet iets voor een ondernemingsraad. Maar ze heeft wel in gang gezet dat het
bureau voortaan actief zou zoeken naar integrale projecten om als bureau aan te
werken.
*****
De voorzitter van de OR van een GGZ-instelling was het zat. De OR zat voortdurend
met de Raad van Bestuur te praten over zaken die feitelijk door het inkopende
zorgkantoor werd beslist. De OR meende dat de voorwaarden die het zorgkantoor
stelde een goede zorgverlening voor de cliënten zo goed als onmogelijk maakte.
“Waarom gaan we dan niet als OR met het zorgkantoor praten?” Of beter nog: we
halen een aantal ondernemingsraden in de regio bij elkaar om het samen te doen.
“Er is een kleine kans dat het werkt, maar beter iets geprobeerd, dan voortgaan met
wat we tot nog toe doen”.
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