
→ Als OR-lid speel je in een gelegenheidsformatie. Dat is geen garantie voor een ploeg waar je een 
wedstrijd mee wint. Begin goed, steek energie in de samenhang binnen je team. Houd voor ogen: 
doelen behalen doe je samen. En vooral: vermijd de competitie!
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Een wedstrijdploeg die de spelregels niet 
kent, komt niet ver. En zonder een goede 
opstelling bereikt een spelersgroep nooit 
het hoogst haalbare. Wie speelt het 
sterkst op welke plek? Ook is er nog de 
tactiek. Alleen door behendig samenspel 
kan de fel begeerde winst worden bin-
nengesleept. Het team dat deze basisza-
ken beheerst, schopt het ver! 

Als OR-lid heb je ambities. Je kiest voor een uitdaging en 
wil graag ‘scoren’ voor je achterban. Precies de juiste 
wedstrijdhouding. Er is wel een bijzondere uitdaging: 
jouw ploeg is niet ontstaan met een bepaalde samenstel-
ling in gedachten. Jij en je collega’s zijn als individuen 
verkozen door jullie achterban. De OR is dus een 
gelegenheidsformatie. En dat is geen garantie voor een 
team waarmee je een wedstrijd wint. Steek daarom 
energie in een gedegen kennismaking en ontdek 
persoonlijke kwaliteiten bij elkaar. Spreek verwachtingen 
hardop uit en vorm je samen een concreet beeld van het 
werk dat de komende periode voor je ligt. Wees je daarbij 
bewust van een cruciaal verschil met het spelen in een 
competitie. Je speelt niet tégen die andere partij in het 
medezeggenschapsoverleg, de directie. Het uitgangspunt 
is dat je allemaal in het belang van de organisatie wilt 
handelen. 

Kijk op medezeggenschap
Veel mensen stellen zich beschikbaar voor de OR omdat 
ze invloed willen uitoefenen op de bedrijfsvoering binnen 
het bedrijf. Dat lijkt logisch. Maar eenmaal in de OR valt 
voor sommigen de mate van invloed een beetje tegen. 
Wat helpt, is een startcursus die aandacht besteedt aan 
de basale uitleg van de Wet op ondernemingsraden 
(WOR) en ook duidelijke praktijkvoorbeelden bespreekt. 
Als je dit als OR gezamenlijk doet, heb je daar dubbel 
profijt van. Nieuwkomers steken veel op van de uitge-
breide behandeling van de regels en krijgen een beter 
beeld wat er van ze verwacht wordt. Ervaren OR-leden 
frissen hun weggezakte kennis van de WOR weer op én 
herijken ook hun verwachtingen.

Teambuilding
Nadat je elkaar hebt leren kennen en waarderen, en je 
allemaal dezelfde kennis over de wet- en regelgeving op 
zak hebt, kun je samen richting geven aan het OR-werk 
voor de komende periode. Een essentiële vervolgstap, 
waarbij de hulp van een ervaren gids nog steeds geen 
overbodige luxe is. Je hebt afspraken nodig over je 
werkwijze als OR, maar zeker zo belangrijk is het proces 
waarin deze afspraken tot stand komen. Hierin vindt 
namelijk ook teambuilding plaats. We durven te beweren 
dat veel OR-en gewoon vastlopen als zij maar zo snel 
mogelijk tot de (vermeende) inhoud overgaan, zonder 
onderliggende opvattingen te willen bespreken. Als 
deelnemers zich in een vroeg stadium niet hebben 
kunnen uitlaten over hun ideeën, kunnen tegenstellingen 
onderhuids gaan broeien. Uiteindelijk kan de boel dan 
vlam vatten.

Een goede gids begeleidt je om als OR-ploeg gezamenlijk 
een aantal basisvragen te onderzoeken: wil je als OR 
nadruk leggen op het belang van de organisatiemede-
werkers of op dat van de organisatie als geheel? Streef je 
naar samenwerking met de directie of zoek je de tegen-
stelling? Wil je meedenken met de directie of wil je haar 
controleren? In gesprekken daarover is het belangrijk om 
ruimte te geven aan àlle meningen. Ook van mensen die 
van nature wat stiller zijn. Er kunnen binnen de groep 
heel goed tegengestelde opvattingen bestaan over een 
bepaald onderwerp. Wanneer je van daaruit samen tot 
afspraken komt waar iedereen mee kan leven, heeft dat 
een bindend effect. De cohesie binnen de groep wordt 
versterkt, je wordt een team!

Praktische afspraken
Natuurlijk moet ook de praktische planning worden 
vastgelegd. Blik even terug op de gevoerde basisgesprek-
ken en uitkomsten daarvan. Wat ben je overeengekomen? 
Als dat bij iedereen duidelijk op het netvlies staat, kun je 
vrij gemakkelijk en heel concreet de daarbij aansluitende 
afspraken met elkaar maken. 

Praktisch zijn zaken als waar en wanneer de OR gaat 
vergaderen, wie de voorzitter wordt en wie de notulen 
verzorgt. Spreek een heldere taakverdeling af. Wat doen 
de voorzitter, de secretaris en de andere leden van de OR? 
Je kunt ook een aantal thema’s al invullen en plannen: 
welke onderwerpen 
wil je de komende periode met elkaar aanpakken? 
Je OR krijgt door deze aanloop een flinke zet in de goede 
richting en kan nu met duidelijke plannen en afspraken 
aan het werk. Neem na ongeveer drie maanden opnieuw 
de tijd om de afspraken te evalueren. Misschien heb je 
gemerkt dat sommige afspraken nog niet goed werken, 
ontbreekt er iets, of heb je ontdekt wat heel goed werkt. 
Een OR die geregeld de moeite doet om op deze manier 
zijn basis te verzorgen, versterkt de onderlinge verhou-
dingen en wint veel tijd voor de momenten dat het erop 
aankomt! 

lees verder  >



Er moet een klus geklaard worden voor 
de organisatie. Misschien denk je: door 
snelle focus op de inhoud gaat er geen 
tijd verloren. Meer is niet nodig voor 
goed overleg. Mis!! Als je andere deelne-
mers aan het overleg onvoldoende kent of 
vertrouwt, gaat het mis. Als je elkaars 
taal niet begrijpt of verschillend denkt 
over afspraken, loopt overleg ook niet 
lekker. Goed overleg ontstaat in vijf 
stappen. 

1. Ken en benut ieders vaardigheden 
Als OR en bestuurder neem je samen deel aan het 
medezeggenschapsoverleg. Zonder de juiste deelnemers, 
met de juiste vaardigheden geen goed overleg. Welke dat 
zijn? Over goede mondelinge vaardigheden beschikken, is 
wel belangrijk. Net als assertiviteit en het vermogen om 
te luisteren naar elkaar. Maar ook de bereidheid om de 
eigen mening bij te stellen is nodig voor overleg dat 
opbouwend verloopt. 

Verder moet je als deelnemers natuurlijk voldoende 
inbreng kunnen leveren. Leden van de OR beschikken bij 
uitstek over informatie wat leeft op de werkvloer en 
kennis hoe werkprocessen in de praktijk verlopen. De 
bestuurder moet kennis uitwisselen over de omgeving 
van de onderneming, zoals de markt en wensen van 
financiers. De plannen die hij inbrengt hebben een 
gedegen onderbouwing nodig. Het is de bevoegdheid van 
de bestuurder om op basis daarvan besluiten te nemen.

De vraag is nu: in hoeverre kun je voor het medezeggen-
schapsoverleg de juiste deelnemers bij elkaar brengen? 
Bij een reguliere sollicitatie wordt altijd gekeken of 
iemand ‘in het team past’. Projectteams stel je samen 
door mensen te zoeken met de juiste kennis en kunde om 

het project te laten slagen. Maar voor het medezeggen-
schapsoverleg is de selectie van deelnemers willekeurig. 
De leden van de OR worden immers in principe gekozen 
door de achterban. Vaak is er zelfs niet eens een stem-
ming doordat er minder kandidaten dan zetels zijn. 
Iedereen die zich meldt, mag dan deelnemen. 

Kun je dan helemaal niets doen voor de optimale 
samenstelling van je OR? Toch wel. Ga voor vernieuwing 
gericht praten met collega’s of medewerkers die de juiste 
overlegeigenschappen hebben en moedig ze aan om in te 
stappen. Ga in gesprek met verkiesbare kandidaten om 
de verwachtingen over medezeggenschap op het juiste 
niveau te brengen. Zo maak je meer kans op een goede 
samenstelling van deelnemers.

Beïnvloeden wie als nieuwe bestuurder zal deelnemen 
aan het overleg is eenvoudiger. Sterker nog, je invloed als 
OR is zelfs wettelijk geregeld (lees art. 30 van de Wet op 
de ondernemingsraden). Bij de wisseling van de bestuur-
der heeft de OR dus een uitgelezen kans om de overleg-
basis te verstevigen.

2. Werk aan onderling vertrouwen
Met alleen de juiste deelnemers ben je er natuurlijk nog 
niet. Belangrijk is ook dat je open met elkaar omgaat. 
Laat onderling vertrouwen groeien. ‘Gedoe’ in het 
medezeggenschapsoverleg ontstaat namelijk vaak door 
onvoldoende opgebouwd vertrouwen. Gesprekken over de 
inhoud verlopen niet effectief als er vooroordelen 
bestaan: ‘Hij is er toch alleen op uit om zijn gelijk te 
halen.’ ‘Zij zegt dit alleen uit eigenbelang.’ of ‘Ze willen 
me gewoon niet begrijpen’. De vooroordelen en bijbeho-
rende emoties vormen een dikke mist die de deelnemers 
hindert om goed naar elkaar te kijken en luisteren. 

Een goede band met elkaar opbouwen kost tijd. En hoe 
minder je elkaar kent, hoe meer tijd ervoor nodig is. 
Overlegdeelnemers moeten ervaringen met elkaar 
opdoen en merken dat afspraken worden nagekomen. 
Ook moet er vertrouwen ontstaan in de manier waarop 
feedback wordt gegeven en ontvangen: ‘Kan ik in dit 
overleg wel zeggen dat ik iets niet prettig vind en wordt 
daar ook wat mee gedaan?’ Maar ook: ‘Krijg ik het te 
horen als ik iets doe wat prettig werkt voor de groep?’ 
Opdoen van voldoende ervaringen duurt even. Vertrou-
wen opbouwen is bovendien een delicaat proces. Wordt 
het vertrouwen in een te vroeg stadium geschaad, dan is 
herstel buitengewoon lastig. Niet voor niets luidt het 
spreekwoord ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. 
Het is dan ook als groep verstandig om de opbouw 
zorgvuldig aan te pakken en er tijd voor te nemen. 

3. Onderzoek het andere perspectief 
De volgende stap naar goed overleg vergt een blik op 
ieders taal en perspectief. In een gedegen discussie over 
de inhoud is het nodig dat overlegpartners elkaars taal 
voldoende begrijpen. Managementtaal en medewer-
kerstaal zijn bijvoorbeeld niet hetzelfde. Wees als 
overlegdeelnemer dan ook niet bang om verduidelijking 
te vragen van onbekende termen. Dat komt immers het 
overleg ten goede: je weet tenminste waar je over praat. 

Misverstanden kunnen ook ontstaan door verschillen in 
de benadering van een situatie of vraag. OR-leden komen 
direct uit de praktijk en praten vaak vanuit concrete 
voorbeelden om een gedachte te illustreren. Bestuurders 
kijken meer naar de cijfers en benaderen een situatie 
vanuit de grote lijn. De uitdaging voor de bestuurder in 
het medezeggenschapoverleg is om niet het ingebrachte 
voorbeeld als uitgangspunt van de ander te zien maar de 
gedachte erachter te ontdekken. De uitdaging voor de OR 
is om beweringen te onderbouwen met cijfers en 
algemene feiten en niet alleen met incidenten. 

Ontstaat er ergernis in een overleg, dan is er vaak sprake 
van zulke interactieproblemen. Een goede, maar wel 
lastige, stap is dan je ergernis opzij zetten en het 
uitgangspunt van de ander verder te onderzoeken. Dat 
kan veel problemen in het overleg voorkomen.

4. Ga uit van duidel�ke 
regels en afspraken
Regels en afspraken geven structuur en richting aan het 
overleg. Er is in vastgelegd wat het doel is van het 
overleg, wat de gespreksonderwerpen zijn, wie het 
overleg voorzit, hoe lang het overleg is gepland, wat er 
gebeurt als de deelnemers er samen niet uitkomen, 
etcetera. 

Wanneer je als deelnemers geen kader deelt, is het 
overleg richtingloos en kan het alle kanten opschieten. 
Elke deelnemer brengt in wat hij persoonlijk belangrijk 
vindt, met als gevolg: chaos. Een gedeeld kader zorgt 
voor gezamenlijkheid en een opbouwende sfeer. Heel 
soms is dat kader er vooraf. Het helpt echter altijd om 
afspraken nog eens op een rij te zetten. Dat kost tijd, 
maar het komt uiteindelijk de effectiviteit van het 
overleg ten goede. 

Er zit overigens ook een risico aan regels en afspraken: 
als ze te star worden toegepast schieten ze hun doel – 
bevorderen van goed overleg – voorbij. Het is dan ook 
raadzaam om af te spreken dat regels en afspraken altijd 
ter discussie kunnen worden gesteld als ze het overleg 
niet vooruit helpen. Doe dat dan wel het liefst op een 
geschikt moment: het is niet handig om gedurende het 
spel de regels te veranderen. 

Een efficiënte manier om kader te geven aan het mede-
zeggenschapsoverleg is het volgen van de Wet op de 
ondernemingsraden (WOR). Wanneer je als overlegpart-
ners de wet inzet als een soort gebruiksaanwijzing, zijn 
direct een aantal afspraken vastgelegd. Het is echter wel 
verstandig om met alle deelnemers en zeker ook met de 
bestuurder expliciet uit te spreken dat je allemaal dat 
kader gebruikt. Maar ook voor regels uit de WOR geldt: 
durf ze ter discussie te stellen als ze je overleg niet 
helpen.

5. Ken je gezamenl�ke doel, 
geef transparant inhoud
Ja, natuurlijk gaat het in het medezeggenschapsoverleg 
om de inhoud: het belang van de organisatie in al haar 
doelstellingen. Dat belang dienen, is je gezamenlijke 
doel. Heb je de juiste deelnemers en voldoende vertrou-
wen in elkaar? Ken je elkaars perspectieven, begrijp je de 
taal die de ander spreekt en is er voldoende structuur? 
Dan ben je als OR klaar voor de belangrijkste stap! Je bent 
klaar om transparant inhoud te geven aan goed overleg.
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