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Ieder kwartaal nemen we je mee in de actualiteiten op het gebied van ontwikkelingen binnen
organisaties/medezeggenschap en wet- en regelgeving. We verschaffen inzichten en geven tips hoe
de OR zijn rol zo goed mogelijk vorm kan geven. Ook delen we leuke en nuttige werkvormen om
tijdens je OR-werk te gebruiken.
Heb je tips voor ons? We horen het graag! Veel leesplezier!
Het nieuwe jaar breekt bijna aan. Laten we
hopen dat het een mooi jaar wordt, een jaar
met minder zorgen en een jaar waarin we
mooie herinneringen met elkaar mogen
maken. Een jaar vol goede voornemens. Heb
jij er al een paar?
Ons goede voornemen is dat we jullie willen
blijven inspireren, informatie willen blijven
delen en bij willen dragen aan de ontwikkeling
van de medezeggenschap. Wij starten niet
volgend jaar met ons goede voornemen maar
nu alvast een klein voorproefje. Vanaf volgend
jaar gaan we in ieder nieuwsbulletin een
thema uitdiepen, een thema waarover we de
afgelopen tijd veel vragen hebben gekregen.
Want als het bij één OR speelt, zijn er altijd
meerdere ondernemingsraden geholpen met
die kennis.
Daarom deze maand: hoe kunnen we als OR
vroegtijdig betrokken zijn?
Moment van betrokkenheid
Het duikplank moment
Stel de bestuurder staat op de duikplank, klaar
voor de sprong. De bestuurder staat net met
de teentjes over de rand op de plank en vraagt

de OR: ‘Is het oké als ik een dubbele schroef
en driedubbele salto’s maak?’
Is de bestuurder op dit moment tijdig genoeg
met het vragen van advies of instemming?
Jazeker, jullie kunnen nog advies geven om
iets te wijzigingen in de sprong voordat de
bestuurder de sprong gaat wagen. Als OR
moeten jullie van wezenlijke invloed zijn. Dat
ben je, de sprong is nog niet gemaakt en er
kunnen nog aanpassingen in gedaan worden.
Naast het feit dat je wezenlijke invloed moet
hebben op het besluit dient de bestuurder
jullie te betrekken vóór de keuze uit de
alternatieven en na inzicht in de belangrijkste
gevolgen. Dus vóór de keuze dubbele of
enkele schroef en nadat we weten wat het
puntenaantal zal zijn van de sprong.
Wanneer is de bestudeer in deze situatie te
laat?
Inderdaad, wanneer de bestuurder al
schreeuwend de duikplank af gaat en roept:
‘Oh ja, OR ik maak nu een dubbele schroef en
drie dubbele salto’s is dat oké voor jullie?’
En plons daar ligt de bestuurder al in het
water. Er is al uitvoering gegeven aan het

besluit en jullie hebben geen wezenlijk invloed
meer.
Het duikplank moment is dus een belangrijk
moment in de beïnvloedingsmogelijkheden
van de OR.
Vroegtijdige betrokkenheid
Vroegtijdige betrokkenheid is voor veel
ondernemingsraden een belangrijk thema.
Steeds meer ondernemingsraden gaan zich
meer en meer op strategische thema’s richten
en dat vraagt ook een ander moment van
betrokkenheid.
Maar wanneer ben je nu vroegtijdig
betrokken?
In de praktijk merken wij dat er tussen
ondernemingsraden en bestuurder nog wel
eens verschil zit in de beleving van de
vroegtijdige betrokkenheid. Onderstaand grof
de besluitvormingsfasen van de bestuurder.
Probleemstelling
Brainstorm over mogelijkheden en alternatieven

-

-

Hierna start de WOR-fase: de aanpak
wordt ter advies of instemming aan de
OR voorgelegd. Er is dan sprake van
een ‘voorgenomen besluit’.
Daarna volgt de implementatie van
het besluit en wordt er uitvoering
gegeven aan het plan van aanpak.

Veelal krijg je als OR over de
probleemstelling/uitdaging informatie tijdens
het Artikel 24 overleg of tijdens de OV
(overlegvergadering). Veel bestuurders nemen
de OR vaak al vroegtijdig mee in de
ontwikkelingen die spelen. Dit is hét moment
waarop de OR zelf de regie moet pakken over
het onderwerp door tijdens dit overleg tot
werkafspraken met de bestuurder te komen
over de rol en moment van betrokkenheid van
de OR. Doet de OR dit niet, dan volgt er een
moment van ‘stilte’: de OR is vroegtijdig
geïnformeerd en de bestuurder is met het MT
aan de slag om alles uit te werken. de
‘brainstorm fase’ en de ‘keuze fase voor de
aanpak’. Zodra het besluit vormgegeven is,
valt bij de OR de aanvraag op de deurmat. De
‘WOR-fase’ komt dan soms toch als een
verrassing voor de OR. Met het gevoel dat de
OR niet vroegtijdig is betrokken.

Keuze 'definitieve' aanpak
WOR fase
Uitvoering

Probleemstelling
Brainstorm over mogelijkheden en alternatieven
Keuze 'definitieve' aanpak

-

-

-

Dit start bij de
probleemstelling/uitdaging: intern of
van buitenaf komt er een verandering
aan waarop de organisatie moet
anticiperen. Maar het kan ook zijn dat
de organisatie een nieuwe uitdaging
aangaat.
Tijdens de brainstorm worden alle
mogelijk alternatieven overwogen,
wat kunnen we doen, hoe kunnen we
het probleem oplossen, welke richting
kiezen we? We zien hier vaak dat er
sprake is van meerdere scenario’s.
Als alle alternatieven zijn onderzocht
wordt er een keuze gemaakt voor een
aanpak (scenario).

WOR fase
Uitvoering

Voor bestuurder en OR is hierin de beleving
anders: de bestuurder heeft de OR vroegtijdig
geïnformeerd en netjes de aanvraag richting
de OR gestuurd. Precies volgens het duikplank
moment. Er is sprake van wezenlijke invloed.
Onder vroegtijdige betrokkenheid verstaat de
OR veelal meer dan enkel vroegtijdig
geïnformeerd worden.
Voor de OR betekent dat vaak dat je ook in
het moment van de ‘stilte’ betrokken bent en
mee kunt praten. Dus mee kunt brainstormen

en soms zelfs meebeslist in de keuze voor de
aanpak.

•
•
•

Meer informatie ophalen bij de
bestuurder.
Initiatieven ontwikkelen.
Medewerkers betrekken.

Probleemstelling
Brainstorm over mogelijkheden en alternatieven
Keuze 'definitieve' aanpak
WOR fase
Uitvoering

Terugkomend op de duikplank: dat je niet
alleen advies geeft over de uitvoering van de
sprong, maar ook mee besluit en/of meedenkt
over welke duikplank genomen wordt. De 5
meter of 10 meter hoge plank. Of misschien
nog wel vroeger in het besluit, naar welk
zwembad gaan we?
Wat te doen?

Werkafspraken maken
Op het moment dat de bestuurder heeft
aangegeven dat hij met een
probleem/uitdaging aan de slag gaat, kan de
OR ook zelf de regie pakken en het volgende
doen.
Wanneer het een impactvol iets is als
bijvoorbeeld een nieuwe fabriek bouwen, kan
de OR zelf al in kaart brengen welke stappen
de organisatie in een dergelijk traject zet en
welke rol de OR voor zichzelf en voor de
medewerkers per stap ziet. Op basis van deze
uitkomsten kan de OR dan werkafspraken met
de bestuurder maken over zijn rol en moment
van betrokkenheid in het gehele traject.
Rollen die de OR hierbij kan kiezen*:

Stap 1 vroegtijdige betrokkenheid: bespreek
de verschillen in beleving en definitie van
vroegtijdige betrokkenheid. In het gesprek
met de bestuurder zul je merken dat hij het
moment van stilte herkent en vaak wel
begrijpt dat de OR op dat moment een
actievere rol kan pakken.
In de stille periode …..
In de stille periode is het ook aan de OR om
actief te zijn en stappen te zetten. De
organisatie zet vaak al stappen in de vorm
van: richting bepalen/werkgroepen inrichten/
communicatie op hoofdlijnen. Met jullie is er
informatie besproken en voordat de aanvraag
bij jullie op de deurmat valt kun je zelf een
actieve rol vervullen. Het is prettig om dit ook
af te stemmen met de bestuurder, zodat je
nog doelmatiger te werk kunt gaan.
Maar wat kun je doen?
•
•

Werkafspraken maken.
Zaken aan de bestuurder meegeven.

www.oosterhoornmz.nl

*Mail ons gerust wanneer je deze afbeelding wilt
ontvangen.

Zaken op voorhand aan de bestuurder
meegeven
Denk na welke inhoudelijke zaken de OR de
bestuurder op voorhand mee wil geven:
• Aandachtspunten.
• Randvoorwaarden.

•
•
•

Criteria.
Zorgen.
Kansen die de OR ziet.

Meer informatie ophalen bij de bestuurder.
Voordat de bestuurder de aanvraag naar de
OR verstuurt zijn jullie als het goed is
geïnformeerd over de ontwikkelingen tijdens
de Artikel 24 vergadering. In de praktijk is dat
vaak een vergadering waarin met name de
bestuurder aan het woord is en de OR luistert.
OR en bestuurder hebben een
artikel 24 vergadering

Bestuurder vraagt schriftelijk
advies aan de OR

Vroegtijdige betrokkenheid begint met een
actieve Artikel 24 vergadering. Ook wanneer
jullie de Artikel 24 vergadering niet formeel
meer vormgeven en dit gebeurt tijdens de OV
kun je deze stappen toepassen om de
betrokkenheid van de OR vorm te geven.
Een andere invulling betekent niet alleen
luisteren maar ook afspraken maken
bijvoorbeeld over de wijze hoe de OR
betrokken wordt in het proces. Of een
werkvorm inzetten om net wat andere
informatie boven tafel te krijgen.
Mogelijkheden om meer informatie op te
halen:
Maak afspraken over de rol van de OR
Zorg dat je de onderwerpen die de bestuurder
wil bespreken vooraf op de mail ontvangt.
Hierbij is een beetje context prettig: wat gaan
ze doen?/ wat is de werkwijze? / wat is de
planning? Met deze informatie kunnen jullie
van te voren al bepalen hoe en op welke wijze
jullie betrokken willen zijn bij het thema.
Tijdens het overleg kunnen jullie met de
bestuurder afspreken wat de rol van de OR is
en op welke momenten en hoe jullie
betrokken worden.
Zet stappen op DE STEP*

DE STEP is een tool die veel gebruikt wordt om
strategie van een organisatie te bepalen. Aan
de hand van verschillende onderwerpen
worden de invloeden van buitenaf op de
organisatie en interne ontwikkelingen
besproken. Op basis hiervan wordt besproken
waar de organisatie wat mee moet/ wil. De
factoren van DE STEP: Demografisch/
Economisch/ Sociaal, cultureel/ Technisch/
Ecologisch/ Politiek en intern. Door de
thema’s van DE STEP te bespreken met elkaar
krijg je een ander gesprek, een ander beeld en
mogelijk meer informatie.
*Wil je de visuele uitwerking van DESTEP
ontvangen, stuur ons even een mail.
Plan een jaartje vooruit
Op basis van de input van de bestuurder en
OR op de Artikel 24 vergadering kun je een
jaarplanning opstellen. Dit kun je als levend
document gebruiken om zicht te houden op
de onderwerpen die in een periode gaan
spelen. Door dit document samen met de
bestuurder steeds actief bij te houden, kun je
als OR ook bepalen op welke momenten je
initiatieven kunt ontwikkelen.
Maak een legpuzzel
Sommige processen zitten ingewikkeld in
elkaar. Visualiseren helpt dan. Schrijft de
stappen die de bestuurder gaat nemen in het
proces op A4tjes en puzzel met elkaar over de
momenten waarop de OR betrokken kan zijn.
Door het visualiseren en het puzzelen kom je
soms tot hele nieuwe inzichten.
Wees proactief, geef aan wat je nodig hebt.
Helpend in het proces kan zijn dat je als OR
aangeeft welke informatie jullie nodig
hebben/ verwachten bij een bepaalde
aanvraag. Door hier vooraf helder over te zijn
kan er veel tijd bespaard worden.
Ontwikkel initiatieven
Vroegtijdig betrokken zijn is niet iets
eenzijdigs. Daarin heb je als OR ook een rol te
vervullen. Zelf actief zijn en laten weten wat
jullie vinden en willen. Onder het
Initiatiefrecht Art 23.3 kunnen jullie
initiatieven ontwikkelen. Een misverstand is

•

Voorlopig commentaar
Een andere vorm van initiatiefvoorstel is een
voorlopig commentaar. Waarin je aangeeft
wat jullie vinden van de informatie die je tot
dan toe hebt gekregen. Formuleer de
feedback die je hebt constructief en laat het
geen beerput worden van wat je allemaal niet
goed vindt.
Werken met concepten
De bestuurder kan de eerste informatie in een
conceptaanvraag richting de OR sturen. Als OR
kunnen jullie alvast op de conceptaanvraag
reageren en zo input geven op het definitieve
besluit. Later volgt de definitieve aanvraag
waarop de OR kan reageren, als het goed is, is
dit een hamerstuk zonder verrassingen.

OR ontvang een
concept
adviesaanvraag
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Preadvies
Je kunt een preadvies schrijven met daarin
jullie eerste reactie op de informatie die je tot
dan toe hebt ontvangen. Dit kan op
betrekkelijk weinig informatie zijn of
bijvoorbeeld op een stuk wat vanuit de
overheid gepresenteerd is als start van een
wetswijziging.

•
•
•
•
•
•
•

Co

Maar als het niet een geheel voorstel hoeft te
zijn, wat dan wel?

•

Betrokkenheid OR en hoe gaan we om
met ‘informeren’
Welke aandachtspunten wil je
meegeven?
Welke zorgen wil je meegeven?
Welke kansen ziet de OR?
Welke kaders wil je als OR meegeven?
Welke criteria vind je van belang?
Welke belangen heeft de OR?
Wat vind je als OR belangrijk?
Wat verwacht je van de aanvraag
(toetsingscriteria van de OR)?
Wat verwacht je van de opvang
personele gevolgen?
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Maar wat wel moet gebeuren is dat het
voorstel serieus besproken wordt tijdens een
OV en dat de bestuurder schriftelijk dient te
reageren op het initiatief. Je kunt het thema
op de gesprekstafel krijgen. En laat nou in het
gesprek, naar onze mening, jullie grootste
beïnvloedingsruimte liggen.
Je vergroot de kans dat het initiatiefvoorstel
serieus wordt besproken niet alleen door de
inhoud op orde te hebben, maar ook na te
denken hoe je het aan de bestuurder voorlegt.
Een notitie vooraf levert vaak een soort van
verdediging op tijdens de OV. Een presentatie
tijdens de OV met behulp van flipover of
power point levert je doorgaans een
interessant gesprek op. Zorg ervoor dat je met
feiten komt en niet met waardeoordelen.
Wanneer je vervolgens benadrukt dat het de
intentie van de OR is om mee te helpen de
plannen van de organisatie sterker te maken,
zal een bestuurder een luisterend oor hebben
en het gesprek aangaan.

•

Co

dat dit gaat over een beleidsvoorstel, een
voorstel voor iets wat nog helemaal niet in de
organisatie aanwezig is. Dat hoeft niet, je kunt
met dit initiatiefrecht alle kanten op. Wat
alleen niet kan is de bestuurder dwingen om
jullie initiatief uit te voeren, helaas.

OR geeft concept
advies (geen
rechten aan
ontlenen)

Definitieve
adviesaanvraag
naar de OR
Input OR

In een preadvies kun je het volgende kwijt:
•
•

Welke afspraken wil je maken met de
bestuurder over het proces?
Welke vragen wil je stellen om inzicht
te krijgen in het proces?

Medewerkers betrekken
Medewerkers betrekken gebeurt vaak via
werkgroepen. Voor de OR kan het interessant
zijn om ook deel te nemen in deze
werkgroepen om zo invloed uit te oefenen op
het besluit. Hierbij is het van belang dat de

OR-leden die deelnemen namens de OR in de
werkgroep een goed gevulde rugzak hebben.
Met onder andere de visie van de OR/ de
aandachtspunten/ mandaat enz.

OR

Visie OR
Randvoorwaarden
Aandachtspunten
Mandaat
Terugkoppeling

Werkgroep
Rol OR-lid
Mandaat

OR-lid

Als je denkt: dat zitten we straks in 60
werkgroepen, dat is iets te veel van het goede.
Helemaal mee eens.
Stel jezelf eerste de vraag: moeten we overal
bij zitten?
En…
Je kunt er ook voor kiezen om een lid uit de
werkgroep een linking pin te maken richting
de OR.
Zeg bij het introduceren van een werkgroep
in de organisatie als OR niet direct je
deelname toe. Maar krijg eerst inzicht in:
• Bedoeling werkgroep
• Doel/werkwijze werkgroep
• Resultaat
• Opdracht
• Deadline
• Invloedruimte OR
• Randvoorwaarden voor deelname.
Dus denk goed na over de meerwaarde van
deelname door de OR.
Besluit de OR om deel te nemen, wees dan
kritisch op het beantwoorden van de vragen
wie er vanuit de OR zitting neemt in de
werkgroep en welke rugzak het OR-lid vanuit
de OR meekrijgt.
Input ophalen bij de medewerkers.
Besef je dat wanneer jullie initiatieven willen
ontwikkelen de input van medewerkers hierbij
heel prettig kan zijn. Haal actief informatie op,
dit kan je op verschillende manieren doen.

Publicatie
Zo zouden jullie een concept adviesaanvraag
kunnen publiceren en medewerkers kunnen
vragen hierin mee te denken in de adviezen
die jullie kunnen geven in het conceptadvies.
Bedenk hierbij vooraf wel dat je dit alleen kunt
doen wanneer de bestuurder akkoord is met
het delen van de concept adviesaanvraag. Of
nog beter, het zelf deelt met de medewerkers.
Padlet/ jamboard/ trello
Er zijn verschillende online media waarop je
medewerkers kunt vragen om te reageren op
een stelling.
Online sessie
In online sessies kun je meerdere
medewerkers bevragen, bijvoorbeeld welke
input ze aan jullie willen meegeven voor het
preadvies.
PIN- analyse
De PIN-analyse is een handige werkvorm die je
heel veelzijdig kunt inzetten. PIN staat voor:
Positief/ Interessant/ Negatief.
In de eerste rij zie je de eerste ronde van de
PIN. In de tweede rij zie je de tweede ronde
van de PIN. De uitkomsten van de tweede
ronde kun je gebruiken als input voor jullie
preadvies/ conceptadvies. De PIN kun je ook
leuk gebruiken bij het bevragen van de
achterban.
Positief
Wat
spreekt je
aan? Wat
is positief?

Interessant
Welke vragen/
zorgen/
aandachtspunten
heb je?

Wat kun
de
organisatie
doen om
het
positieve
uit te
vergroten?

Welke vragen
stellen?
Welke zorgen en
aandachtspunten
bespreken/
meegeven?

Negatief
Wat zie je
niet
zitten?
Wat zijn
de
negatieve
kanten?
Wat kan
de
organisatie
doen om
het
negatieve
positief te
maken?

WOL-analyse
Een ander methodiek is de WOL-analyse. WOL
staat voor: Wensen/Onduidelijkheden/Lastige
zaken. De WOL-analyse maak je op het
moment dat de bestuurder nog niet veel heeft
uitgewerkt. Hierbij geef je dus vroegtijdig
zaken mee. Je kunt de medewerkers
uitnodigen hier een bijdrage aan te leveren.
Wensen
Welke wens
hebben we bij
te ontwikkelen
beleid
Welke
verandering
willen we
realiseren

Onduidelijkheden
Wat vinden we
onduidelijk aan
de huidige
situatie
Waar moet in de
toekomstige
situatie meer
duidelijkheid over
komen

Lastige zaken
Wat vinden
we lastig in de
huidige
situatie

Tips
Ben je op zoek naar meer mogelijkheden om
de medewerkers te betrekken, stuur een mail.
Er zijn namelijk nog heel veel andere manieren
waarop je dit kunt doen.
In dit nieuwsbulletin staan we uitgebreid stil
bij de betrokkenheid van de OR vanaf het
Artikel 24 overleg. Maar gelukkig zijn er veel
organisaties die ook werken met een
strategisch beleidsplan, een meerjarenplan of
een jaarplan. Vraag als OR deze stukken op
wanneer je ze nog niet ontvangt. Neem deze
documenten door en haal hier ook die punten
uit waarvan je weet dat ze onder de
invloedruimte van de OR vallen. Voor deze
punten kun je ook de stappen hanteren die we
in dit nieuwsbulletin hebben beschreven.

Tot slot
Dank voor het lezen van het nieuwsbulletin
het afgelopen jaar!
Voor nu: blijf gezond, zoek vertier in heel
kleine kring, het liefst onder de eigen
kerstboom en geniet ondanks alles van de
mooie dingen van het leven!
We zoomen, teams-en, skypen voorlopig weer
maar we hopen jullie volgend jaar vooral
fysiek weer te kunnen ontmoeten!
Hele fijne feestdagen gewenst en een gelukkig
nieuwjaar! Let een beetje op elkaar.

