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Maak contact 
met creativiteit 
Goed contact tussen de OR en de achterban is noodzake-
lijk om te weten wat er speelt en welke zaken om aandacht 
van de OR vragen. Helaas is dat contact in de praktijk 
vaak vrij beperkt en zijn werknemers nauwelijks betrokken 
bij het OR-werk. Veelgebruikte middelen om contact te 
leggen en onderhouden met de achterban, zoals notulen, 
nieuwsbrieven en inloopspreekuren, zetten meestal wei-
nig zoden aan de dijk. Hoe bereikt u uw achterban wél?  

Goed contact met de achterban is cruciaal voor het func-
tioneren van de OR. Hoe beter u de achterban kent, hoe 
beter u in staat bent om met uw manier van communi-
ceren aan te sluiten op uw achterban en goed contact te 
onderhouden. Zo komt u te weten welke onderwerpen of 
zaken spelen bij (groepen) werknemers. Die informatie 
helpt uw OR om een positie in te nemen die breder gedra-
gen wordt binnen uw organisatie.  
Dat is ook in het belang van de bestuurder en de organi-
satie als geheel. Heeft uw OR de steun van uw achterban, 
dan heeft u bovendien een stevigere positie. De mening 
van de ondernemingsraad zal dan zwaarder wegen bij 
overleg met de bestuurder.

Merk
Om uw contact met de achterban echt goed vorm te ge-
ven, is het slim om uw OR als een merk te beschouwen 
dat u graag goed wilt positioneren binnen uw organisatie. 
Om dat voor elkaar te krijgen, moet u kiezen voor een 
structurele en grondige aanpak:

 ▪ Formuleer duidelijke doelen: uw OR wil informatie 
geven én ontvangen van de achterban en werknemers 
betrekken bij het OR-werk en enthousiast maken voor 
de OR-verkiezingen en deelname aan de OR.  

 ▪ Vergroot de herkenbaarheid van de OR. Bedenk bijvoor-
beeld een logo, kleur of slogan. Gebruik dit duidelijk en 
consequent in uw communicatie en uitingen, zodat alle 
werknemers het associëren met de OR.

 ▪ Kies voor een vorm van communicatie of een combina-
tie van communicatiemiddelen die aansluit bij uw doe-
len én doelgroep. Wilt u bijvoorbeeld vooral de jongere 
garde van de achterban enthousiasmeren, maak dan 
een ludiek filmpje over de OR waarin u laat zien wat het 
OR-werk inhoudt.  

ACHTERBAN COMMUNICATIE

▶▶▶

COR Tata Steel ziet af van 
rechtszaak door adviesrecht
De centrale ondernemings-
raad (COR) van Tata Steel 
heeft van een afvaardiging 
van het Indiase moederbedrijf 
toezeggingen ontvangen over 
het adviesrecht in een fusie. 
De COR gaat advies uitbren-
gen over een voorgenomen 
fusie met het Duitse Thyssen-
Krupp en ziet daarom voorlo-
pig af van een rechtszaak.

Toegeven
Tata Steel Nederland (TSN) 
heeft een akkoord bereikt over 
de fusie met het Indiase moe-
derbedrijf, dat op vier belang-
rijke punten heeft toegegeven 
aan de eisen van de COR en 
de vakbonden: 

 ▪ de vestiging in IJmuiden 
blijft als geïntegreerd 
industrieel complex voort-
bestaan; 

 ▪ TSN behoudt financiële 
zeggenschap; 

 ▪ TSN mag de vrije kasstro-
men gebruiken voor toe-
komstige investeringen; 

 ▪ het huidige bestuursmodel 
verandert niet, waardoor de 
raad van commissarissen 
en de raad van bestuur blij-
ven bestaan.

TSN kan – nu er een akkoord 
is – advies vragen aan de 
COR, die op basis van arti-
kel 25 van de Wet op de on-
dernemingsraden (WOR) ad-
viesrecht heeft op een fusie.

ORGANISATIE FUSIE

Meer PSA op Nederlandse 
werkvloer dan in rest EU
Nederlandse werknemers 
hebben het in vergelijking 
met werknemers uit andere 
Europese landen goed wat 
betreft veilige en gezonde 
arbeidsomstandigheden. 
Toch blijkt uit de European 
Working Conditions Survey 
(EWCS) en de Nationale 
Enquête Arbeidsomstandig-
heden (NEA) dat deze goede 
score niet opgaat voor psy-
chosociale arbeidsomstandig-
heden (PSA). Werknemers 
komen in Nederland name-
lijk relatief vaak in aanraking 
met agressie en geweld, één 
van de vormen van PSA.

Derden
De toename van blootstelling 
aan agressie en geweld op de 

werkvloer geldt alleen voor 
werknemers in het onder-
wijs, het openbaar vervoer en 
de zorg. Agressie en geweld 
komt van derden, zoals pa-
tiënten, leerlingen, ouders, 
klanten en bezoekers. 

Weinig
Uw bestuurder moet de 
risico’s opnemen in de risico-
inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E) en de maatregelen 
in het bijbehorende plan van 
aanpak. Uit gerichte contro-
les van Inspectie SZW in 
onder andere het onderwijs 
blijkt dat veel organisaties te 
weinig aandacht besteden 
aan PSA in de RI&E en het 
plan van aanpak (kijk ook op 
rendement.nl/ortools).

ARBO PSA
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Er zijn verschillende manieren om uw doelen te realiseren. 
Hieronder vindt u een aantal suggesties per doel. 

Aandacht
Wilt u uw achterban informeren en daarbij de aandacht 
vasthouden, dan moet u enige creativiteit aan de dag leg-
gen. U kunt uw laatste notulen publiceren, maar de kans 
is groot dat u geen reactie krijgt. U kunt daarom ook een 
presentatie geven bij een personeelsbijeenkomst of bij-
voorbeeld een quiz met OR-vragen organiseren. Ook kunt 
u een attentie uitdelen. Denk aan een presentje rond de 
feestdagen, zoals Pasen (paaseitjes), Sinterklaas (banket-
letter) of kerst (kerstkransjes) of tijdloze attenties, zoals 
een pen met een eigen opdruk (rond de OR-verkiezingen).  

Gelegenheid
Om informatie bij uw achterban los te peuteren, is er vaak 
meer nodig dan een OR-inloopspreekuur. Als werknemers 
al niet erg betrokken zijn, zal de opkomst klein zijn. Vraag 
eens aan leidinggevenden of u mag aanschuiven bij het 
werkoverleg. Zo weet u wat er op de afdeling speelt én 
maakt u het voor werknemers makkelijk om u te benade-
ren. Bovendien is het een mooie gelegenheid om kort iets 
te vertellen over de OR (informeren). Of een iets ludiekere 
variant: deel kaartjes uit bij de kerst- of nieuwjaarsborrel 
waarop de aanwezigen hun OR-wensen noteren. Zo krijgt 
u een mooie voorzet voor uw prioriteitenlijst. 

Nikki van Zunderd, trainer medezeggenschap bij  
TRAINIAC, tel: (010) 753 83 30, e-mail: nikki@trainiac.nl, 
trainiac.nl

◀◀◀

Laat zien wat de OR kan betekenen 

Realiseer u dat werknemers vaak niet goed weten wat 
de functie en het werk van een OR inhoudt. Begin 
daarom eens met uw achterban te informeren over wat 
de OR kan betekenen, welke successen de OR al ge-
boekt heeft en wat het advies-, instemmings- en initia-
tiefrecht is. Zo krijgt uw achterban een concreter beeld 
en vergroot u de kans dat ze zelf ook met initiatieven 
komen. Een andere manier om de betrokkenheid onder 
de achterban te vergroten, is door hen (bijvoorbeeld 
als een soort ‘stage’) eenmalig te laten aanschuiven bij 
een OR-overleg. Ook kunt u commissies instellen met 
werknemers van verschillende afdelingen. Zij kunnen u 
helpen bij advies- of instemmingsaanvragen vanuit hun 
expertise en zien zo ook wat OR-werk inhoudt.

11 trainingen voor alle kennis 
die u als arboprofessional nodig heeft:

! Actualiteiten Arbowet
! Agressie op de werkvloer
! Arbodoelen bereiken
! BHV basis/herhaling
! Grip op verzuim
! Preventiemedewerker basis
! Preventiemedewerker vervolg
! RI&E in één dag
! Vertrouwenspersoon basis
! Vertrouwenspersoon vervolg
! Voorkom een burn-out

Meer informatie en aanmelden op

www.rendementco.nl/arbo

Deze arbotrainingen kunnen ook bij u op 

de zaak gegeven worden. Op maat gemaakt en meestal stukken 

voordeliger! Kijk op www.rendementco.nl/incompany.
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