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Grijp de regie
Haal meer uit de overlegvergadering

 Voorbereiding
 Regie houden 
 Initiatief nemen

De overlegvergadering is het moment 
waarop de bestuurder niet alleen 
het reilen en zeilen van de organisa-

tie met de or bespreekt, maar tevens aan-
geeft welke zaken met betrekking op het ad-
vies- en instemmingsrecht hij in 
voorbereiding heeft. Daarnaast wordt er be-
sproken wanneer en op welke manier de or 
betrokken gaat worden in besluitvorming.
Het cliché der clichés is natuurlijk: een goe-
de voorbereiding is het halve werk. Iedereen 
weet het, maar toch blijkt in praktijk dat 
juist hier vaak de eerste scheurtjes ontstaan 
in het succes van de or tijdens de overlegver-
gadering. Daarom een aantal tips.

Kies je strategie
De strategie geeft aan op welke manier je 
doelen gehaald gaan worden. Hij kan per 
onderwerp verschillen. Er zijn grofweg vier 
hoofstrategieën:
1.  Samenwerken. De ondernemingsraad is 

een gelijkwaardige gesprekspartner van 
de bestuurder. Er zijn misschien wat 

  accentverschillen, maar 
met een goede uitwis-
seling van argumenten 
moet het mogelijk zijn 
om tot een gezamenlij-
ke oplossing te komen. 
Deze strategie werkt 

  het prettigst, maar er moet doorgaans 
wel de nodige tijd worden geïnvesteerd – 
zowel door de or als door de ondernemer 
– alvorens hij van de grond komt.

2.  Onderhandelen. De ondernemingsraad 
weet dat er een verschil van mening is 
met de bestuurder, maar zal toch tot een 
oplossing moeten komen. De or is bereid 
om te geven en te nemen, en zijn onder-
handelingsvaardigheden worden dus 
flink op de proef gesteld.

3.  Vechten. Deze strategie wordt soms in-
gezet in conflictsituaties waarbij emo-
ties een belangrijke rol spelen. De or 
wijkt niet af van het eigen standpunt, 
en moet en zal het doel bereiken – niet 
goedschiks, dan kwaadschiks. Vaak ein-
digen dergelijke situaties in een gerech-
telijke procedure met alle gevolgen van 
dien.

4.  Toegeven. Deze strategie is eigenlijk geen 
echte strategie, maar meer een gevolg van 
het gebrek aan een strategie. De or is (of 
acht zichzelf) niet in staat niet in staat de 
bestuurder in de richting van het eigen 
standpunt te bewegen.

Het nemen van de regie in de overlegver-

gadering wordt door veel or’s als bijzon-
der moeilijk ervaren. De bestuurder is im-
mers aan deze rol gewend zal meestal niet 
nalaten om zich daar tijdens de overleg-
vergadering naar te gedragen.

Zijn de doelen helder?
In praktijk blijkt nogal eens dat er veel on-
duidelijkheid bestaat over de doelen van het 
overleg. Om op strategisch niveau met de 
bestuurder te kunnen spreken is het belang-
rijk dat de or op twee vragen antwoord 
heeft:
1. Wat zijn de organisatiedoelen?
2.  In welke mate draagt de voorgestelde ver-

andering bij aan het bereiken van deze 
organisatiedoelen?

De or kan vervolgens bepalen of een aan-
gekondigde verandering daadwerkelijk 

een bijdrage levert aan 
het bereiken van de or-
ganisatiedoelen en zo 
ja, op welk moment de 
or betrokken gaat wor-
den in deze verande-
ring. Op deze manier 

kan de or al in een vroeg stadium in-
vloed uitoefenen op het definitieve  
besluit.

Concrete toezeggingen
Het is opvallend dat veel or’s de meest vage 
antwoorden accepteren. Sommige bestuur-
ders hebben het vermijden van concrete toe-
zeggingen tot ware kunst verheven. Als or 
hoef je hier niet mee akkoord te gaan. Neem 
daarom geen genoegen met vage toezeggin-
gen als:

-
steunende stafafdeling. De bestuurder 

-
stuurder achteraan?

-
stuurder het mee naartoe?

Mooi! Wat gaat de bestuurder en dan 
mee doen?

Vraag wat hij concreet gaat doen. De be-
stuurder is immers de hoogste beslisser in 
de organisatie en kan dus veel meer dan hij 
of zij in eerste instantie laat blijken.

Tips

-

-

-

-

De overlegvergadering is het belangrijkste gesprek tussen de on-
dernemingsraad en de bestuurder. Het is het moment waarop de 

or de rol van medezeggenschapsorgaan het best kan vervullen. 
Maar hoe bereid je je voor en hoe houd je als or de regie in de 

overlegvergadering?

Door Mark Capel

Liever morgen een ‘ja’ 

dan vandaag een ‘nee’
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In praktijk blijkt dat wat de or als mogelijk 
probleem ervaart, niet altijd als zodanig 
door de bestuurder wordt gezien. Als dit 
zich voordoet, zul je de bestuurder er met 
geen mogelijkheid toe kunnen bewegen om 
het probleem op te lossen. Als or kun je hier 
bij het opstellen van het initiatiefvoorstel al 
rekening mee houden. Het is dan belangrijk 
dat je goed weet wat de bestuurder moti-
veert om tot actie over te gaan. Vindt hij het 
imago van zijn organisatie erg belangrijk, 
laat dit dan terugkomen in het initiatief-
voorstel. Is financieel succes voor hem be-
langrijk, ga dan uitgebreid in op het finan-
ciële voordeel dat de organisatie kan 
behalen. Op deze manier zal de bestuurder 
eerder geneigd zijn om over te gaan tot uit-
voering van de voorstellen van de or.
3. Het voorstel
Je beschrijft kort en bondig het voorstel van 
de or. Als de vorige twee stappen goed zijn 
uitgevoerd, zal de bestuurder op het puntje 
van zijn of haar stoel zitten. Het hoe en 
waarom heb je al in punt 1 en 2 uitgelegd, 
nu geeft de or het ‘wat’ aan.
4. Eventuele relatie met toekomstige ver-
anderingen
Bestuurders hebben voordeel van een proac-
tieve or. Weet je als or als dat er een bepaal-
de verandering aan gaat komen? Laat dit 
dan terugkomen in het initiatiefvoorstel. Zo 
laat je zien dat je meedenkt en wordt het 
eenvoudiger om een grotere rol te spelen.
5. Toetsingscriteria voor de or
In de laatste stap geef je aan wanneer het 
initiatiefvoorstel voor de or geslaagd is. 
Wanneer wil de or dat de bestuurder over-
gaat tot actie? Wanneer is er voor de or spra-
ke van een verbetering?
Soms kan de bestuurder niets met een initi-
atiefvoorstel van de or, omdat de timing 
voor hem niet goed is. Vraag dan wanneer 
het wel een goed moment is en maak con-
crete afspraken over de termijn waarop het 
voorstel besproken gaat worden. Liever 
morgen een ‘ja’, dan vandaag een ‘nee’.
Kan de bestuurder zich niet vinden in een 
initiatiefvoorstel van de or? Bespreek dan of 
hij het doel van het initiatiefvoorstel wel 
ziet zitten. Het kan zijn dat de bestuurder 
het doel dat de or nastreeft geweldig vindt, 
maar de wijze waarop dat doel bereikt gaat 
worden niet. Bespreek dan met de bestuur-
der hoe hij invulling zou willen geven aan 
het voorstel van de or. Er zijn immers meer 
wegen die naar Rome leiden. 

Mark Capel is trainer en specialist medezeggen-
schap bij Trainiac Training & Advies.
mark@trainiac.nl

legvergadering, en deze moeten minimaal 
één keer worden besproken. De onderne-
mer is verplicht om serieus in te gaan op 
elk voorstel van de or. Ook ondernemings-
raden binnen overheidsdiensten kunnen 
gebruik maken van het initiatiefrecht, zij 
het dat dit beperkt blijft tot zaken die niet 
vallen onder het politiek primaat.

Hoe werkt een initiatiefvoorstel?
Er zijn vele manier waarop je een initiatief-
voorstel tot een succes kunt maken. Hieron-
der vind je een richtlijn die je kunt gebrui-
ken als je zelf een initiatiefvoorstel wilt 
opstellen.
1. Inleiding en aanleiding
Je start het initiatiefvoorstel met een inlei-
ding, met daarin de aanleiding. Je geeft hier-
in een duidelijke situatieschets en benoemt 
tevens het probleem of knelpunt.
2. Gaat de bestuurder het knelpunt er-
kennen?

Haalbare deadlines
Als de bestuurder zegt informatie voor 
een bepaald moment aan te leveren, vraag 
dan of dit voor hem een haalbare deadline 
is. Geef, afhankelijk van het onderwerp, 
enige tijd voor het verstrijken van de 
deadline de bestuurder een herinnering, 
zodat hij weet dat het voor de or belang-
rijk is dat hij de gevraagde informatie aan-
levert. Mocht de bestuurder om welke re-
den dan ook de gevraagde informatie toch 
niet aanleveren, dan kan de or een gesprek 
met de bestuurder inplannen om een ver-
betering in de samenwerking te bespre-
ken. Weinig bestuurders zullen het in 
praktijk zo ver laten komen. Als or be-
houd je dus de regie.
Maak daarnaast gebruik van je initiatief-
recht. Dat is een van de sterkste rechten 
van de ondernemingsraad. Op basis van 
het initiatiefrecht kan de or zelf voorstel-
len doen en ideeën aandragen in de over-

De bestuurder kan veel 

meer dan hij in eerste 

instantie laat blijken


