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Kijk op een positieve manier naar veranderen

Niet omdat het moet, 
maar omdat het kan!

Veranderen

S
tel je voor dat de or een schriftelijke 

adviesaanvraag ontvangt over een re-

organisatie waarbij voor 15 procent 

van het personeel een grote verandering 

merkbaar is. Functies worden omgegooid, 

taken worden anders, salarisschalen op-

nieuw ingedeeld. Verder verdwijnt er ook 

een aantal functies en worden medewer-

kers dus ‘boventallig’. Wat moet er, in zo’n 

situatie, in ieder geval in het advies van de 

or staan? 

Gewenst of ongewenst: het enige constante is verandering. 
Waarom is een verandering binnen een onderneming dan vaak 

zo'n heikel punt? Omdat mensen hun gedrag en werk niet  
aanpassen als het moet van een ander. Mensen veranderen pas 

als ze ergens last van hebben en als ze zelf de noodzaak  
inzien om te veranderen. 

Door Marija Bjelobrk
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Vaak leven er veel ideeën bij het personeel 

over hoe dingen effectiever kunnen. 

3. Blijf betrokken bij de  verandering 

Na het uitbrengen van het advies neemt de 

bestuurder een besluit. De kunst is om 

daarna betrokken te blijven bij de verande-

ring. Niet alleen door tijdens overleggen de 

voortgang te bespreken. Juist door iedere 

keer de bestuurder feedback te geven over 

de effecten van zijn besluit. Probeer dan 

juist gevolgen inzichtelijk te maken die 

niet zijn overzien en help de bestuurder 

daarop bij te sturen. 

Om de effecten scherp in beeld te krijgen is 

het essentieel de achterban te horen. Kijk, 

luister en ervaar. Geen enkele bestuurder 

zit erop te wachten dat ingezette verande-

ringen minder winst, minder tevreden per-

soneel of een inefficiënte bedrijfsvoering 

tot gevolg hebben. Als ondernemingsraad 

sla je met deze werkwijze een belangrijke 

brug tussen de voorgestelde verandering en 

de dagelijkse praktijk. 

Veranderen blijft eng
Veranderen, reorganiseren of fuseren. Een 

uitdagende en spannende periode. Mis-

schien zelfs wel een enge periode! Weet dat 

je er bij zo'n verandering niet alleen voor 

staat. Google maar eens op het woord ‘ver-

andering’. Dan krijg je ruim negen miljoen 

resultaten. Bij ‘verandering’ AND ‘onder-

nemingsraden’ zijn het er nog 149.000. Er-

gens in al die websites zit de juiste aanpak 

voor jouw probleem echt verstopt. Wat je 

ook doet. Omarm de verandering. Niet 

omdat het moet. Maar omdat het kan! 

Marija Bjelobrk is trainer en adviseur bij 

Trainiac
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deren. Daarbij is het essentieel dat iedereen 

het probleem kent, begrijpt en erkent.  

Het is helemaal mooi als iedere medewer-

ker ook last heeft van het probleem zelf. 

Niet van de gevolgen van het besluit (het 

ontslag of de veranderende functie), maar 

van het probleem! Zo staat de achterban 

open voor mogelijke veranderingen. 

Help daarom de bestuurder door samen 

het probleem goed te formuleren. Welke 

last ervaren de medewerkers? Beschrijf het 

probleem in de taal van de achterban. De 

kunst is om te ontdekken of zowel de be-

stuurder als de or hetzelfde probleem zien 

en erkennen. 

Het probleem zit in de beweegreden verstopt

Staat in de adviesaanvraag het probleem 

benoemd? Dan heeft de or geluk! In de 

meeste gevallen is dat niet zo. Vaak zijn er 

verschillende problemen verstopt in de be-

weegreden van een adviesaanvraag. Meestal 

zijn er meerdere redenen om te reorganise-

ren. De kunst is om scherp te hebben wat 

nu het exacte probleem is dat met de reor-

ganisatie of verandering wordt opgelost. Is 

er geen probleem? Dan moet duidelijk zijn 

wat de aanleiding is en waarom de verande-

ring juist nu noodzakelijk is. 

2. Zijn er alternatieven?

Vraag als or altijd actief naar de overwogen 

alternatieven door de bestuurder. Dat geeft 

inzicht en helpt om de voorgestelde veran-

dering te begrijpen. Staat er beschreven 

welke andere mogelijkheden zijn overwo-

gen door de bestuurder? Dit helpt je om de 

gedachtegang van de bestuurder te begrij-

pen. Er is gebleken dat de alternatieven die 

onderzocht zijn, vaak niet bekend zijn bij 

de or. Maar helaas zijn soms ook mogelijke 

alternatieven niet eens onderzocht en in 

een vroeg stadium al afgeschreven. 

Beschrijf zelf alternatieven 

De uitdaging voor iedere or is om in elk 

advies over een substantiële verandering 

minimaal twee alternatieven aan de be-

stuurder voor te leggen. Alternatieven waar 

nog niet aan is gedacht en die het pro-

bleem effectief oplossen, worden door be-

stuurders vaak omarmd. 

Het formuleren van die alternatieven is erg 

lastig. Het helpt om in een brainstormses-

sie het besluit te parkeren. Benoem in het 

advies de voor- en nadelen van de aange-

dragen alternatieve oplossingen. 

Het helpt om de achterban te betrekken bij 

het formuleren van deze alternatieven.  

Een casus als deze zorgt altijd voor veel dis-

cussie. De een wil direct juridisch advies en 

een juridische controle. Kan dat arbeids-

rechtelijk zomaar? De ander zoekt allerlei 

mogelijkheden om de gevolgen voor het 

personeel te verzachten. De meeste mensen 

zetten hun hakken in het zand en hebben 

weerstand tegen de voorgestelde verande-

ring. Kijken we met afstand naar de situa-

tie, dan rijst de vraag:  Wat wil de or berei-

ken met zijn advies? 

Verplichte verandering 
Veel ondernemingsraden krijgen uiteinde-

lijk een keer te maken met een reorganisa-

tie. Een spannende periode in een onderne-

ming die vraagt om een stevige rol van de 

or. In een onzekere periode moet hulp wor-

den geboden bij het doorvoeren van veran-

deringen met personele gevolgen. Bekend 

zijn met de rechten en plichten uit de 

WOR, het belang van de onderneming cen-

traal stellen en goed nadenken over de 

stappen in het proces, zijn allemaal zaken 

en taken die op een or afkomen in zo'n si-

tuatie. Er zijn in ieder geval drie belangrij-

ke zaken om mee te nemen in het advies. 

daar kom ik zo op terug.

Mindset: helpen veranderen
Wat doet een or als hij adviseert over een 

reorganisatie? In de Dikke Van Dale staat 

bij de betekenis van adviseren ‘raad geven’. 

Verder zoekend op de betekenis van raad-

geven zie je al snel het synoniem ‘helpen’ 

verschijnen. Helpen… Of het nu gaat om 

reorganisatie met gedwongen ontslagen, 

veranderingen in een organogram of een 

fusie die aan de or wordt voorgelegd, bij 

adviseren is de or dus aan het helpen. De 

bestuurder helpen om iets te veranderen. 

Hier had je vast niet bij stil gestaan en het 

vraagt even om een andere mindset.

Bij het bieden van hulp hoort géén waarde-

oordeel. Geen voor of tegen. Geen goed of 

fout. Helpen is samen kijken hoe je het 

beste van A naar B komt. Helpen is in es-

sentie iets wat wordt gedaan in het belang 

van een ander. Waardevolle hulp wordt ge-

boden als het lukt om effecten zichtbaar te 

maken van bepaalde keuzes. Effecten zowel 

nu als in de toekomst. Juist die effecten 

zijn in het or-werk erg lastig. Want hoe be-

schrijf je nu feitelijk de problemen die je 

om je heen ziet ontstaan?

1. Wat is het probleem?

Er is pijn nodig om te veranderen. De ach-

terban heeft dus een duidelijk geformu-

leerd probleem nodig om te willen veran-

Tip 
Marija Bjelobrk geeft ook workshops tijdens 

de OR informatie-workshopdagen 22 en 23 

november. Ze heeft zich gespecialiseerd in 

het trainen van juridische vraagstukken 

waarbij er altijd een koppeling met commu-

nicatievaardigheden aanwezig is. Haar stelre-

gel is “Wat heb je aan het kennen van de re-

gel als je niet weet hoe die in de praktijk toe 

te passen?” 

http://workshopdagen.orinformatie.nl


