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 MODERNE MZ

Or-menukaart serveert diverse smaken inspraak

Opties voor elke 
besluit
In dynamische organisaties ontstaat geregeld de vraag naar moder-
nere vormen van medezeggenschap. Afspraken tussen or en 
bestuurder over andere werkwijzen kunnen hierin een goede  
oplossing bieden om de samenwerking effectief te laten verlopen. 

I
n de trainingen die TRAINIAC ver-

zorgt, groeit de vraag naar dynami-

sche vormen van medezeggen-

schap. Deze vraag komt van 

bestuurders, maar ook van onderne-

mingsraden (or’s). De formele weg met 

advies- en instemmingsaanvragen 

waarbij de or achteraf een voorgeno-

men besluit beoordeelt, past niet altijd 

bij de interne besluitvorming waarbij 

medewerkers al in een vroeg stadium 

betrokken zijn.

Dubbelop 
Vooral in snelgroeiende of snel veran-

derende organisaties, wil men snel kun-

nen schakelen en de werkdruk voor de 

or behapbaar houden. Die heeft immers 

veel advies- en instemmingsvragen te 

behandelen. Daarnaast vragen afdelin-

gen en projectteams al input van de 

medewerkers, en wordt de rol van de or 

daarmee als dubbelop ervaren. 

In zulke organisaties is de directeur 

ook niet altijd degene die alle beslissin-

gen neemt. Dus ligt de verantwoorde-

lijkheid daar bij teams en MT-leden, die 

niet direct in contact staan met de or. 

Dit is ook het geval bij Enrgy in Busi-

ness Group (EIBG). Deze organisatie is 

de afgelopen tijd snel gegroeid en 
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Organisatorische besluiten 

Voorbeelden: Overnames, fusie, inves-

teringen, kredieten, stoppen/uitbreiden 

werkzaamheden etc.

Formeel OR traject  

Or wordt vooraf geïnformeerd en ontvangt een ad-

vies- of instemmingsaanvraag. Doorlooptijd 4-6 

weken. De ‘bureaucratische vorm’. Dit werkt wan-

neer een onderwerp niet met behulp van mede-

werkers/ or uitgewerkt kan worden en enkel een 

directiebesluit is.

Besluiten op kennisgebied met project-

team

Voorbeelden: HR-regelingen, verhui-

zing, arbo-regelingen, werkoverleg, 

roosters.

Projectteam OR-lid aangesloten

Eén of twee OR-leden sluiten aan bij een project-

team en krijgen de afwegingen en alternatieven 

mee in een vroege fase. Updates worden gedeeld 

met de or en zorgen uit de or worden direct ge-

deeld met de werkgroep. 

De formele aanvraag die volgt, is een hamerstuk en 

kan snel worden afgerond. Doorlooptijd formele 

aanvraag 2-4 weken. 

Initiatieven en projecten, or vanaf start 

mee

Voorbeelden: HR-regelingen, initiatie-

ven or. 

Initiatieven vanuit de or of projecten 

waarbij or direct betrokken is bij HR of 

MT en mogelijkheid heeft zelf enkele 

medewerkers te betrekken. Or heeft 

(mede) de regie. 

OR stelt werkgroep samen

en kiest daarbij collega’s die meedoen. Ook een 

MT- of HR-lid, zodat direct besluiten genomen 

kunnen worden. 

neemt veel besluiten om deze groei te 

kunnen faciliteren. Als Arbo-dienstver-

lener hebben zij de medewerkerstevre-

denheid hoog in het vaandel staan. 

Deze organisatie ziet medewerkers als 

de drijvende kracht van de organisatie. 

Enrgy wordt gekenmerkt door een cul-

tuur waarin medewerkers invloed heb-

ben op besluitvorming. 

Passend bij de groei van de organisatie, 

is er sinds januari dit jaar een or geko-

zen die actief kan bijdragen aan de 

groei en professionalisering van de or-

ganisatie. Om direct tot een effectieve 

samenwerking te komen zijn or en be-

stuurder (tijdens een training van 

TRAINIAC) het gesprek aangegaan 

over de aanpak die past bij hun  
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Startende or 

organisatie. De bestuurder en enkele 

or-leden waren bekend met de basis 

die de Wet op de ondernemingsraden 

(WOR) voorschrijft, en wilden graag 

meer dynamische opties toevoegen. Zij 

hebben samen een systeem van be-

sluitvorming uitgewerkt met daarbij 

verschillende opties voor de positie 

van de medezeggenschap; ook wel de 

or- menukaart. 

Zie het voorbeeld op de pagina hier-

naast.

Begeleiding bij opzet  
gepaste werkwijze
De or van Enrgy en bestuurder Marcel 

Houtman, hebben deze vorm van me-

dezeggenschap vormgegeven tijdens 

een training. Er is daarbij gekeken naar 

wat de organisatie voor type beslissin-

gen neemt en hoe werknemers daarbij 

betrokken waren voor de komst van de 

or. De or heeft kunnen aangeven wat 

zij belangrijk vindt in haar rol, en welke 

rechten zij per se wil behouden.  

Tegelijk heeft de adviseur in de gaten 

gehouden dat de wettelijke kaders ge-

hanteerd blijven en het doel van de or 

niet uit het oog wordt verloren. 

Voor elke type beslissing is er een pas-

sende oplossing die prettig werkt in de 

besluitvorming. 

Medezeggenschap volgt 
zeggenschap
De WOR schrijft voor dat, in de struc-

tuur van een organisatie, de medezeg-

genschap daar is waar de zeggenschap 

is. Dit kan betekenen dat wanneer er bij 

een groot concern alles op het hoofd-

kantoor gebeurt, er slechts 1 or is voor 

de hele organisatie. Wanneer er wordt 

gewerkt met locatiemanagers die be-

slissingsbevoegd zijn, zal ook daar een 

vorm van medezeggenschap zijn. Als 

afdelingen of projectteams zelf (het 

voorwerk van) beslissingen uitvoeren, 

is daarvan dus een logisch gevolg dat 

ook decentraal gezocht wordt naar een 

vorm van medezeggenschap. 

Bij Enrgy worden zulke teams samen-

gesteld die samen onderwerpen op-

pakken en de belangrijkste afwegingen 

maken; waarbij ook or-leden zijn be-

trokken. Prettig dus dat de or hierbij di-

rect ziet welke afwegingen gemaakt 

worden. 

Formeel altijd advies of in-
stemming geven
De bestuurder van Enrgy heeft met 

deze menukaart de mogelijkheid om 

de or en medewerkers in diverse vor-

men te laten meedenken in de besluit-

vorming. Deze werkwijze creëert auto-

matisch draagvlak. 

Uiteraard is het wel belangrijk dat de 

bestuurder altijd zorgt voor een forme-

le reactie van de or. Het samenwerken 

via een projectgroep zorgt voor meer 

informatie vooraf en geeft de or de 

mogelijkheid om in een vroeg stadium 

bij te sturen. Het betekent alleen niet 

dat de formele weg overgeslagen kan 

worden. De or dient alsnog formeel ad-

vies of instemming te geven. Het voor-

deel zit dus vooral in het sneller door-

lopen van de aanvraag. De or hoeft 

tenslotte minder vragen te stellen bij de 

beoordeling ervan. 

Planning is cruciaal
Om op deze manier te werk te gaan, is 

het zaak dat de directie of de project-

teams een goede planning hebben. Als 

je weet wanneer een project gaat lo-

pen, dient de or tijdig aangehaakt te 

zijn. Wordt de or te laat betrokken, dan 

eindigt de werkwijze alsnog in een 

langdurig formeel traject, waar beide 

partijen niet de voorkeur voor hebben. 

De directie van Enrgy heeft dus ook de 

uitdaging aankomende wijzigingen tij-

dig op te pakken en met de or een 

planning af te spreken. 

Zichtbaarheid or vergroot
Het voordeel van het werken in diverse 

vormen is er ook zeker voor de or. Door 

slechts 1 of 2 or-leden aan het project 

deel te laten nemen, wordt de werk-

druk goed verdeeld. Ook kunnen or-le-

den bijdragen aan een onderwerp dat 

hen interesseert. 

Een ander voordeel is dat de or op deze 

wijze zichtbaarder is voor collega’s. Veel 

or’s hebben moeite met uitdragen wat 

zij doen en wat zij betekenen voor de 

organisatie. Door actief samen te wer-

ken met collega’s, MT en HR is de or 

vaak in beeld. Collega’s kunnen direct 

zien bij welke onderwerpen de or be-

trokken is. Daarnaast bouwt de or zo 

een groot netwerk binnen de achterban. 

Bijvangst is dan ook een grote kweek-

vijver van geïnteresseerde collega’s voor 

de volgende or-verkiezingen. 
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