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 HET NIEUWE WERKEN

Pak samen met bestuurder handschoen op tegen gevolgen Covid-19

Blik op de toekomst
Op 16 maart veranderde het leven ineens 
drastisch. Organisaties kwamen voor totaal 
nieuwe, onverwachte situaties te staan.  
Intussen, maanden later, kijken ook de on-
dernemingsraden weer naar de toekomst.

Een vijfde voorwaarde kan zijn dat 

overwogen alternatieve scenario’s ge-

geven worden, met de uitleg waarom 

dit voorgenomen besluit het beste is 

voor de organisatie.

Het komt erop neer dat de or kijkt of de 

oplossing (het voorgenomen besluit) 

het beste is voor deze probleemstelling 

(beweegredenen). Is de or daar (nog) 

niet van overtuigd, laat de bestuurder 

dan zo spoedig mogelijk weten welke 

aanvullende informatie voor jullie 

noodzakelijk is om een weloverwogen 

advies te kunnen geven.

Meekijken  
Als or heb je ook de mogelijkheid om 

zelf een deskundige in te schakelen om 

je daarbij te helpen. Zo kan een finan-

cieel deskundige met de or meekijken 

naar de cijfers. Deze adviestrajecten 

hebben vaak hele vervelende gevolgen 

voor medewerkers. Als vertegenwoor-

digend orgaan van die medewerkers 

wil je zeker weten dat dit een noodza-

kelijk besluit is.

Op het moment dat de or vindt dat de 

noodzaak is voldoende onderbouwd, 

gaat de focus naar de medewerkers. 

Wat zijn de gevolgen en hoe worden 

die opgevangen?

Ontslag
Wanneer afdelingen gesloten worden 

of het personeelsbestand krimpt, wor-

den medewerkers boventallig. 

Belangrijk is om te weten op welke ma-

nier boventalligheid bepaald wordt. 

Meestal gebeurt dit door afspiegeling. 

Ook dien je zorgvuldig te kijken naar 

mogelijke uitwisselbaarheid van func-

ties (zie kader). Dat is belangrijk zodat 

I
n die eerste fase is er bij veel orga-

nisaties snel en goed geschakeld 

tussen bestuurder en or. Met wat 

creativiteit en vooral veel flexibiliteit 

zijn besluiten genomen om de eerste 

maanden goed door te komen. Nu is 

de eerste schok achter de rug. Organi-

saties kijken weer naar de toekomst. 

Daarbij zijn soms ingrijpende besluiten 

nodig. Dit artikel geeft tips en tricks 

voor de or hoe daarin te handelen.

Drastische krimp en andere 
scenario’s 
De economische nevenschade van de 

corona-maatregelen is nog niet goed 

te overzien. Kijk naar het nieuws en je 

ziet de eerste grote reorganisaties en 

ontslaggolven al gebeuren. 

Wat is voor de or de beste aanpak om 

in deze uitzonderlijke situatie met deze 

adviesaanvragen om te gaan? Je wil 

een constructieve partner zijn van de 

bestuurder, maar tegelijk waken voor 

drastische besluiten die op termijn niet 

in het belang zijn van de organisatie. 

Denk aan bijvoorbeeld een te grote 

krimp in het personeelsbestand, waar-

door de organisatie niet in staat is om 

goed te anticiperen wanneer de markt 

weer aantrekt.

Ik ga er gemakshalve vanuit dat de or 

sinds maart goed en regelmatig geïn-

formeerd is door de bestuurder om-

trent de gevolgen van corona op de  

organisatie. In dat geval is tijdens de 

(online) overlegvergaderingen wellicht 

al gesproken en meegedacht over de 

mogelijke scenario’s, zodat voorgeno-

men besluiten niet als complete ver-

rassing komen. Is dat niet gebeurd, dan 

wordt het adviestraject een stuk moei-

lijker en tijdrovender.  

De adviesaanvraag
Zodra de adviesaanvraag bij de or ligt, 

ga je hier zo snel mogelijk mee aan de 

slag. De vrijstelling van werkzaamhe-

den wordt, gezien het belang van een 

vlot traject, als het goed is mogelijk ge-

maakt door de bestuurder.

Belangrijk is om hier in eerste instantie 

objectief en methodisch naar te kijken. 

Een handige methode daarbij is het 

BOB-model. Eerst kijk je als or of de 

aanvraag volledig is.

Inhoudelijk moet een adviesaanvraag 

aan een aantal voorwaarde voldoen: 

1. Het voorgenomen besluit is helder 

en de or weet waarover advies ge-

vraagd wordt.

2. De beweegredenen van de bestuur-

der zijn duidelijk en volledig gefor-

muleerd.

3. De gevolgen voor medewerkers 

staan goed omschreven.

4. Voor de or is duidelijk welke maatre-

gelen de bestuurder wil treffen om 

de gevolgen op te vangen.
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Uitwisselbaarheid 
Bij mogelijke uitwisselbaarheid gaat het erom hoe snel/makkelijk iemand het werk 

kan overnemen van een ander op een andere plek. Kijk bijvoorbeeld naar: 

• kennis, vaardigheden, competenties en beloning

• wat is de inwerktijd 

• vergelijkbare functies binnen het concern, niet enkel jullie bv. 

Hiermee verloopt het proces weliswaar eerlijk, maar verliezen nog steeds collega’s 

hun baan.

je als or naar de achterban goed kan 

uitleggen wat tot het advies heeft  

geleid. Ook voorkom je hiermee moge-

lijke risico’s voor de organisatie wan-

neer medewerkers het niet eens zijn 

met hun ontslag.

Maatregelen  
boventalligheid
Bij boventalligheid zijn diverse maatre-

gelen mogelijk.Deze zijn mede afhan-

kelijk van de economische situatie en 

eventuele verplichtingen vanuit een 

cao. In de adviesaanvraag geeft de be-

stuurder aan wat de voorgenomen 

maatregelen zijn. De or heeft hoe dan 

ook het recht om ook over dat gedeelte 

te adviseren. Ook wanneer er vanuit de 

cao al een sociaal plan afgesproken is 

met de vakbonden. Dat wil niet zeggen 

dat deze aansluit bij jullie specifieke si-

tuatie.

Als er geen sociaal plan vanuit de vak-

bonden is, proberen bestuurders soms 

een vaststellingsovereenkomst met de 

betrokken medewerkers af te spreken. 

Dit gebeurt in individuele gesprekken, 

waardoor je als or feitelijk niet weet 

welke maatregelen getroffen worden. 

Dit maakt het geven van weloverwo-

gen advies zeer lastig. Als gespreks-

partner is de or dan de aangewezen 

partij om een pakket aan maatregelen 

af te spreken met de bestuurder.

TIP: Houd hierbij ook oog voor de me-

dewerkers die blijven. Met het oog op 

de toekomst is het van belang dat ook 

zij op een goede manier hun werk-

zaamheden kunnen voortzetten.

Enkele voorbeelden van maatregelen: 

• Transitievergoeding, eventueel met 

een factor* 

• Opleidingskosten

• Outplacementvergoeding

• Vergoeding juridische kosten

• Sneltekenpremie

• Vrijstelling werkzaamheden

• De plaatsmakersregeling 

Wellicht zijn er ook organisatie-speci-

fieke maatregelen denkbaar.

Het advies: constructief en 
goed uit te leggen
Nu alles besproken en bekend is rest 

enkel nog het advies van de or aan de 

bestuurder.

Zorg dat dit advies constructief is naar 

de bestuurder en goed uit te leggen is 

aan de achterban. 

Naast het advies om het voorgenomen 

besluit al dan niet uit te voeren, mag de 

or ook de aanvullende adviezen geven. 

Bijvoorbeeld over de maatregelen, de 

communicatie van het besluit of met 

het oog op toekomstige voorgenomen 

besluiten.

Vanwege de impact van deze trajecten 

is het vooral belangrijk dat de informa-

tiestromen goed lopen. Op die manier 

blijft het tempo erin en kan het verve-

lende, maar noodzakelijke besluit wel-

overwogen genomen worden. Voor de 

or is het ook van belang dat de achter-

ban een duidelijke uitleg krijgt over 

hetgeen geleid heeft tot het advies. Zo 

blijf je een constructieve gesprekspart-

ner van de bestuurder en houd je ook 

je draagvlak onder de achterban.  
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* vergelijk de correctiefactor in de kan-

tonrechtersformule (aantal gewogen 

dienstjaren x brutosalaris x correctie-

factor). De gemiddelde ontslagvergoe-

ding in een sociaal plan ligt tegen-

woordig op de transitievergoed-

ing maal factor 1,3 tot 1,6.


