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zorg dat de achterban weet wie uw or is en wat u doet

Word een sterk merk!
Uw OR ontleent zijn bestaansrecht aan de werknemers van uw 

organisatie. Uiteindelijk moet u hen vertegenwoordigen. Een 

goede relatie met de achterban is dus van levensbelang. Toch 

blijkt communicatie met de achterban een grote uitdaging. Er 

zijn OR’en die inloopspreekuren regelen, nieuwsbrieven verstu-

ren en borrels of bijeenkomsten organiseren. Vaak genoeg zon-

der het gewenste resultaat. Hoe zorgt u ervoor dat u wel resul-

taat boekt? Zorg dat uw OR bekendstaat als een sterk merk!

OOm vanuit uw achterban voldoende en-
thousiasme en input te krijgen voor uw 
OR-werk, moet u uw OR flink in de kijker 
spelen. Dat betekent ervoor zorgen dat de 
achterban weet welke doelen en idealen 
uw OR nastreeft en welke successen u be-
haalt. Daarbij is ‘marketing’ het tover-
woord. Marketing is – zwart-wit genomen 
– een bundeling van activiteiten om koper 
en verkoper bij elkaar brengen. Dat klinkt 
leuk, maar wat heeft uw OR er aan? 

Marketingstapjes

De gedachte achter OR-marketing is sim-
pel: uw OR (verkoper) gaat actief aan de 
slag om de werknemers (koper) aan uw 
OR te binden. Zo brengt u de OR en ach-
terban dichter bij elkaar. Met goede mar-
keting maakt u van uw OR een sterk 
merk, iets waarover de werknemers pra-
ten. Dat laatste is de reden waarom orga-
nisaties zo veel geld in marketing ‘pom-
pen’: ze willen niets liever dan dat hun 
doelgroep hen kent, hun product of 
dienst afneemt en erover praat. 
De kerngedachte achter goede marketing 
is dat een sterk merk een herkenbaar 
beeld of duidelijk gevoel presenteert. In 
de kaders op deze en de volgende pagina 
vindt u twee voorbeelden van bekende 

merken die hun plek op de markt hebben 
bewezen door slim gebruik te maken van 
marketing. Probeer dit te vertalen naar 
het werk van uw OR. U zult zien dat het 
niet moeilijk is om de eerste marketing-
stapjes te zetten.

Bekendheid

Zonder de namen van de merken te noe-
men, weet u ongetwijfeld over welke mer-
ken het gaat. Een slimme OR gaat aan de 
slag om hetzelfde voor zijn raad te creë-
ren. Het is daarbij belangrijk dat uw OR 
consistent is in de boodschap en duidelijk 
laat zien wat u wilt overbrengen. Pakt u 
het goed aan dan geniet uw OR mis-
schien wel net zo veel bekendheid als de 

merken in de voorbeelden. Maar dan wel 
binnen de eigen organisatie voor uw ei-
gen doelgroep natuurlijk! 

Marketingplan

Om uw OR een gevestigde positie te ge-
ven binnen de organisatie, is het belang-
rijk om structuur aan te brengen in uw 
achterbancommunicatie. Het opstellen 
van een marketing- en communicatie-
plan is de eerste stap. Doe dat als volgt:

1  Stel de doelgroep vast! 
U kunt er niet van uitgaan dat alle werk-
nemers vertegenwoordigd willen worden 
door uw OR. De echte achterban – uw 
doelgroep – bestaat uit werknemers die 
dat wel willen. Leer uw doelgroep kennen 
door de werknemers als volgt in te delen: 
1 De geïnteresseerden: dit zijn de werk-

nemers die uw nieuwsbrieven aan-
dachtig lezen en zo nu en dan zelf het 
contact met uw OR opzoeken. Dit zijn 
werknemers die gerust eens vragen 
wat er is besproken in de overlegverga-
dering. Deze groep is vaak het kleinst. 
Des te meer reden om ze te koesteren: 
het zijn potentiële OR-leden.

2 De afwachters: de groep werknemers 
die wat verder weg staan van de onder-

ACHTERBAN

Het bekendste frisdankmerk ter wereld

Eén van de grootste frisdrankmerken al-
ler tijden heeft sinds de oprichting altijd 
vastgehouden aan zijn vaste gewoonten: 
de basiskleuren zijn nog steeds rood, wit 
en zwart en de flesjes zijn geribbeld. Dit 
merk roept ook al sinds de oprichting het 
gevoel van gezelligheid en saamhorig-
heid op. Immers heeft dit merk vanaf 

1930 voor een groot deel het imago van 
de kerstman vormgegeven zoals we die 
nu kennen. Wie kent niet de reclamespot-
jes rond de Kerst met de grote verlichte 
vrachtwagen en het bijpassende muziekje 
‘The Holidays Are Coming’. Al jaren han-
teren zij met succes dezelfde kernwaar-
den die zij laten terugkomen in reclames.
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2 OR is en zijn op de hoogte van de ta-
ken en rol van de OR in de organisatie. 
Maar wat schiet de achterban hiermee 
nu concreet op? Werknemers moeten 
weten welke meerwaarde uw OR biedt 
in hun (dagelijks) werk. 

4  Kies uw middel!
Zoek naar een manier van communice-
ren die past bij uw achterban. Wat past bij 
uw OR komt op de tweede plek. E-mail-
nieuwsbrieven versturen naar werkne-
mers die niet met een pc werken of naar 
werknemers die elke dag worden over-
spoeld met e-mails, is zinloos. De digi-
tale OR-nieuwsbrief verdwijnt dan al snel 
in de spambox of prullenbak. Wees dus 
creatief in uw mediumkeuze.

Planning

In de planning geeft u aan wanneer u 
welke communicatieactiviteit uitvoert en 
wie daarvoor verantwoordelijk is. Met een 
goede planning  bewaakt u de voortgang 
van de uitvoering van het communicatie-
plan. Daarnaast kan het zijn dat een acti-
viteit geld kost. Maak hiervoor een pas-
sende begroting. Denk hierbij niet alleen 
aan de directe kosten van activiteiten, 
maar ook aan de investering in tijd. Maak 
hier één OR-lid verantwoordelijk voor. 
Gedeelde verantwoordelijk is vaak geen 
verantwoordelijkheid. 

Mark Capel, specialist in de medezeggen-
schap bij Trainiac Training & Advies,  
tel. (010) 753 83 30, e-mail: mark@trainiac.nl, 
twitter: @mcapeltrainiac

nemingsraad. Dit zijn de werknemers 
waar een OR in principe nooit wat 
van hoort, tenzij er iets speelt. Denk 
bijvoorbeeld aan collega’s met wie u 
vanuit de OR eigenlijk nooit contact 
heeft, maar nu die reorganisatie eraan 
komt wél de OR weten te vinden. Dit is 
bij de meeste organisaties de grootste 
(doel)groep. Deze groep is belangrijk 
voor uw ondernemingsraad: zij zijn de 
potentiële leden van groep 1.

3 De bonendoppers: werknemers die ver 
van de OR af staan en het liefst hun 
eigen boontjes doppen. Zij hebben 
geen interesse in de OR of vinden de 
OR overbodig. Het zijn de collega’s die 
klagen als de ondernemingsraad over-
leg voert of op training is, want dan 
moeten zij het werk overnemen. Bij 
de meeste organisaties is deze groep 
(gelukkig) vaak flink in de minderheid. 
U hoeft zich in uw communicatie en 
marketing niet direct te richten op 
deze groep. Waarom zou u immers 
trekken aan een dood paard?

2  Stel uw doelen vast!
Iets heeft pas succes als u achteraf kunt 
vaststellen of u heeft bereikt wat u voor 
ogen had. Om achteraf te bepalen of uw 
OR-marketing en -communicatie succes-
vol is geweest, moet u doelstellingen for-
muleren. Wat wil uw OR bereiken met de 
marketing? Waarom communiceren we 
eigenlijk met de werknemers? 
Hoe concreter u uw doelstellingen op-
stelt, des te beter kunt u achteraf het suc-
ces vaststellen. Dat doet u het beste door 
de doelstelling SMART (Specifiek, Meet-
baar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebon-
den) te maken.

3  Stel uw boodschap vast!
Dit is de kern van bijna alle communica-
tie-uitingen. Het formuleren van de 
boodschap is datgene wat u wilt over-
brengen op uw doelgroep, de achterban. 
Zorg dus dat u hier goed over nadenkt!

 ▪ Wie of wat is de ondernemingsraad? 
Als de werknemers niet weten wie of 
wat de OR is, zullen zij ook nooit geïn-
teresseerd raken in wat de OR doet. 

 ▪ Wat doet de ondernemingsraad? 
Loop als OR-lid een willekeurige af-
deling op (niet de eigen afdeling) en 
vraag aan de eerste werknemer die u 
ziet wat de OR nu precies doet. Grote 
kans dat hij geen idee heeft. Om werk-
nemers te interesseren voor de OR, is 
het van belang dat zij ook weten wat de 
OR doet en bereikt. Dit voorkomt dat 
de werknemers vragen stellen waar u 
als OR niets mee kunt.  

 ▪ Welk nut biedt de OR de achterban?  
De werknemers weten wie of wat de 

Het bekendste biermerk ter wereld

Ook het grootste biermerk van ons land 
blinkt uit in marketing. Deze nationale 
trots hanteert al jaren dezelfde kleuren; 
groen, zwart, wit en rood. Het is herken-
baar. Dit biermerk profileert zich als een 
groots merk door vaak op het witte doek 
te verschijnen in Hollywood-producties. 
En wie herinnert zich niet de reclame uit 
de jaren ’80 met een buitenaards wezen 
dat dorstig naar het bedrijfslogo kijkt ter-

wijl “What a Wonderfull World” van Louis 
Armstrong op de achtergrond speelt. 
Vergelijk dit eens met een recentere 
reclame waarin er vanuit een ruimtewa-
gentje op een andere planeet een bar met 
pianomuziek ontstaat. “Now we wait....” 
zegt de Nederlandse jongen dan vanuit 
het controlecentrum op aarde. Dit merk 
maakt zich sterk door jarenlang dezelfde  
boodschap uit te stralen.

Doe aan ‘Open Coffee’! 

De ondernemingsraad van een bank 
met honderddertig werknemers had 
moeite met het bereiken van de ach-
terban. Nieuwsbrieven, lunches: de OR 
probeerde van alles, maar zonder veel 
succes. Om werknemers op een infor-
mele manier te kunnen benaderen heb-
ben zij het ‘Open Coffee’-concept geïn-
troduceerd binnen de organisatie. Dit 
concept diende  als OR-ontmoetings-
plaats. ‘Open Coffee’ is een bekend con-
cept in Londen dat enige tijd geleden 
overwaaide naar Nederland. Het is een 
zakelijke bijeenkomst in een informele 
sfeer waarbij mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, ideeën kunnen bespreken 
en kennis kunnen delen. Wat statafels, 
koffie en een handje OR-leden en aan 
de slag! Na een aantal bijeenkomsten 
werd het een vanzelfsprekendheid dat 
werknemers even kwamen buurten 
om met OR-leden en andere collega’s 
van gedachten te wisselen. Simpel, niet 
tijdsintensief, maar wel efficiënt!  


