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Het succes 
   van de  
netwerkende or

/Proactieve or

De in 1950 aangenomen Wet op de 
Ondernemingsraden staat niet bekend  
om zijn aanpassingen aan de 
modernisering. Gevolg is dat de 
medezeggenschap bij veel organisaties  
nog hetzelfde is ingericht als altijd, terwijl 
de organisatie wel veranderd is. 

T
och biedt de WOR genoeg mo-

gelijkheden om de medezeg-

genschap op vernieuwende ma-

nieren in te richten die beter aansluiten 

bij de organisatie. In dit artikel kijken 

we naar een ondernemingsraad die 

met succes de medezeggenschap in de 

organisatie heeft vernieuwd.

Bedrijfscultuur
Het IBM CIC, gevestigd in Groningen 

en Amsterdam, is vier jaar geleden op-

gericht en heeft sindsdien ruim drie-

honderd, voornamelijk jonge hoogop-

geleide mensen (25-35 jaar oud) 

aangenomen. Aanvankelijk zou vooral 

uitvoerend werk worden gedaan, maar 

daar is na vier jaar weinig meer van te 

merken. Het bedrijf heeft zich, mede 

door zijn medewerkers, ontwikkeld tot 

een plaats waar initiatief wordt gewaar-

deerd en waar innovatieve ideeën lei-

den tot nieuwe (kern)activiteiten. 

Kenmerkend voor deze open cultuur is 

het feit dat medewerkers te allen tijde 

gehoord willen worden en betrokken 

willen worden in besluitvorming. Er 

bestaat een grote behoefte om mee te 

denken over besluiten die in het kader 

van het welzijn van de organisatie en 

haar werknemers worden genomen. 

Deze grote belangstelling voor mede-

zeggenschap bleek bij de eerste verkie-

zingen. Er waren twee keer zoveel kan-

didaten als zetels, en 96 procent van de 

stemgerechtigde medewerkers bracht 

destijds zijn of haar stem uit.

Netwerkende or: nor
Het standpunt van de ondernemings-

raad is altijd geweest om zo goed moge-

lijk te voldoen aan de wens van mede-

werkers om meer inspraak te hebben. 

Vanuit dit uitgangspunt ging de or op 

zoek naar mogelijkheden om de achter-

ban te betrekken en te informeren.
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Vernieuwing in de medezeggenschap

Een van de methodes om dit te berei-

ken is de netwerkende ondernemings-

raad. Zo wordt medezeggenschap niet 

langer beperkt tot een kleine vertegen-

woordiging, maar hebben alle mede-

werkers de mogelijkheid deel te nemen. 

In een groeiende organisatie betekent 

dit niet dat de or groeit in aantal leden. 

De or heeft altijd een vaste kern van vijf 

leden. Rondom de or hebben we een, 

voortdurend groeiend, netwerk opge-

bouwd van medewerkers die willen 

meedenken over bepaalde interessege-

bieden. Afhankelijk van het onderwerp 

dat in de or aan de orde is, worden me-

dewerkers in het netwerk met dat spe-

cifieke interessegebied benaderd met 

de vraag om op dat moment mee te 

Ook je or vernieuwen?
• Een afwijking in het aantal  

zetels behoeft toestemming van 

de bestuurder en dient aangepast 

te worden in het reglement.

• Houd een enquete onder mede-

werkers om de database te maken.

• Houd het netwerk up-to-date en 

betrokken.

• Leg nieuwe medewerkers uit hoe 

de medezeggenschap ingericht is 

en hoe zij hierbij betrokken kun-

nen zijn.



/13juni 2017

werken met de or. In de praktijk gebeurt 

dit optwee manieren. Reactief, om een 

reactie te formuleren op een aanvraag 

van de bestuurder, en proactief om ini-

tiatiefvoorstellen te schrijven. Deze 

kunnen ook uit delen van het netwerk 

komen.Een groot voordeel daarvan 

deze methode is dat het draagvlak van 

het besluit wordt vergroot, naast het 

draagvlak voor de medezeggenschap. 

Kennisnetwerk
Met ongeveer vijftig deelnemers is het 

kennisaanbod in het netwerk groot. 

Doordat de or zich beroept op expertise 

die in de organisatie aanwezig is, krijgt 

de bestuurder (en dus de organisatie) 

betere adviezen. Zo benutten we opti-

maal de verschillende achtergronden 

en studies van de medewerkers. Men-

sen met een financiële achtergrond 

denken mee over bijvoorbeeld de jaar-

rekening of eventuele financiële conse-

quenties van voorgenomen besluiten, 

en medewerkers met een juridische 

achtergrond kunnen ondersteuning 

bieden bij vraagstukken rond bijvoor-

beeld ARBO-regelgeving.

In onze ervaring is dit een uitstekend 

middel om het imago van de medezeg-

genschap af te stoffen. Medewerkers 

voelen zich betrokken, kennen de over-

wegingen achter een besluit en zetten 

zich op vrijwillige basis vol enthousias-

me in voor de groei en het welzijn van 

de organisatie. 

Voordelen en voorwaarden
De slagingskans van vernieuwing in de 

medezeggenschap daalt, wanneer er bij 

bestuurder en medewerkers geen 

draagvlak is. Zorg daarom ervoor dat dit 

draagvlak er wel is wanneer je hiermee 

begint. De voordelen voor de medewer-

kers zitten in het nog zichtbaarder in-

vloed kunnen uitoefenen op het beleid. 

Maak inzichtelijk wat de achtergrond 

(studie, werk) en interessegebieden 

(arbo, hr, financiën etc.) van collega’s in 

de organisatie zijn, en vraag of ze be-

trokken willen worden wanneer de on-

dernemingsraad op dat vlak met iets 

bezig is. Zo bouw je eenvoudig een gro-

te database op en krijgt het netwerk 

vanzelf vorm.

De voordelen voor de bestuurder zitten, 

buiten het creëren van veel draagvlak, 

voornamelijk in de kostenbesparing. 

Door het verminderen van het aantal 

or-zetels (de kern-or is namelijk om-

ringd en ondersteund door een netwerk 

van ad-hoc vrijwilligers), dalen de kos-

Een groot voordeel  
is dat ook het draag-
vlak wordt vergroot.

ten voor de faciliteiten van de onderne-

mingsraad. Weliswaar moet er een gro-

te groep medewerkers incidenteel 

gefaciliteerd worden, voornamelijk in 

tijd. Doordat dit medewerkers zijn met 

specifieke kennis, bespaart deze aanpak 

enorm op de kosten voor scholing en 

het inhuren van externe deskundigen. 

Voor de or zelf is het belangrijk de ka-

ders van de wet goed in de gaten te 

houden. 

De or-leden faciliteren het netwerk en 

letten erop dat procedures gevolgd 

worden. Wanneer alle randvoorwaar-

den goed geregeld zijn is de netwer-

kende ondernemingsraad een school-

voorbeeld van efficiënte en effectieve 

medezeggenschap die volledig in het 

huidige tijdsbeeld past.  
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