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Inleiding

In veel organisaties gaat er veel goed. Organisaties waar
met hart en ziel wordt gewerkt aanmooie producten en
diensten. Organisaties waar medewerkers vertrouwen
hebben in de mensen voor wie ze werken, trots zijn op
wat ze doen en plezier hebben met collega’s waar ze
mee samenwerken. In deze organisaties is er meestal
sprake van veel betrokkenheid, medezeggenschap en
participatie van medewerkers. Ook experimenteren
veel van deze organisaties met nieuwe vormen van or-
ganiseren, met structuren die beter passen bij de mo-
derne wereld waarin iedereen op elk moment toegang
heeft tot oneindig veel informatie en waarin oude ver-
ticale verhoudingen plaatsmaken voor gelijkwaardige
en flexibele netwerkverbanden. In steeds meer organi-
saties wordt de hiërarchie dan ook vervangen door vor-
men van zelforganisatie en zelfsturing. In sommige van
die organisaties zien we een actieve, invloedrijke onder-
nemingsraad. In andere is er helemaal geen sprake
(meer) van een or, maar wordt gezocht naar andere
vormen van medezeggenschap en participatie. In dit
boek vind je diverse voorbeelden van dit soort innova-
tieve organisaties, met moderne (mede)zeggenschaps-
verhoudingen.

Er zijn ook veel organisaties waar veel mis gaat. Vaak
zijn het klassiek georganiseerde organisaties, vaak
groot, niet zelden het resultaat van een of meer fusies,
met een nadruk op centrale hiërarchische sturing en
veel aandacht voor planning en control. Veel bureau-
cratische systemen en procedures, veel management
en staf, een grote kloof tussen top en werkvloer. Binnen
deze organisaties wordt vaak top-down gestuurd, ge-
organiseerd en gereorganiseerd. De ene reorganisatie
is nog niet afgerond of de andere staat alweer voor de
deur.Het doel is ommeer uitmensen te halen bij gelijk-
blijvende beloning en toenemende baanonzekerheid.
Kostenreductie en flexibiliteit zijn de trends. In de wan-
delgangen wordt veel geklaagd. Het ziekteverzuim is
hoog.Medewerkers verliezenhun loyaliteit, doen alleen
het hoogstnoodzakelijke, blijven in hun hokjes, duiken
weg. Ze richten zich op het behalen van hun targets in
plaats van op de klant.

Aart Bontekoning, auteur van ‘Nieuwe Generaties in ver-

grijzende organisaties’ (Mediawerf 2014) zegt: “De top drie
van werkenergieverslinders in Nederland is al vijftien jaar:

top down sturen, verstarde bureaucratische procedures en

traag en vaag besluiten en vergaderen. Veel professionals
en managers, van oud tot jong, lijken erin gevangen. De
wil om eruit te komen is vrijwel altijd aanwezig. De wegen

om te verfrissen worden echter maar moeizaam gevonden.
Die liggen aan de rand of net over de grens van de bestaande

cultuur.”

Deze klassieke organisaties kennen vaak een ‘traditionele
ondernemingsraad’. Deze houdt zich echter niet bezig
met het bestrijden van bureaucratie en andere misstan-
den, maar met het zoveelste reorganisatieplan, de vol-
gende bezuinigingsoperatie of de nieuwe fusie. Vaak
zonder al te veel succes. De bestuurder ziet de or als blok
aanhetbeenenprobeerthemzoveelmogelijk teomzeilen
en vaak lukt dat prima. De or klaagt dat hij niet tijdig en
onvoldoende wordt geïnformeerd en beroept zich op zijn
wettelijk advies- en instemmingsrecht. Er worden stapels
papier naar elkaar toegestuurd met vragen, antwoorden,
toelichtingen en verwijten. Soms weet de or daarmee het
besluit te beïnvloeden, maar het gaat zelden verder dan
marginale aanpassingen.De voorgenomen reorganisatie,
bezuiniging of fusie gaat gewoon door.

Wij denken dat klassiek organiseren ten dode opge-
schreven is. De maatschappelijke trends die we in het
volgende hoofdstuk beschrijven laten zien dat organisa-
ties antwoord moeten geven op revolutionaire techno-
logische ontwikkelingen, mondiale verschuivingen in
economische activiteiten en dat ze hun maatschappe-
lijke verantwoordelijkheidmoeten nemen. Daarbij krij-
gen mensen steeds meer moeite met de regeldrift en
systeemdwang binnen klassieke organisaties. Fusies en
schaalvergroting worden ter discussie gesteld. Het
nieuwe credo is: terug naar de menselijke maat. De
toekomst is aan Nieuw Organiseren: organiseren op
basis van gemeenschappelijke ambities, principes en
waarden in plaats van op hiërarchische regels en voor-
schriften en procedures. En hoe zit het met onderne-
mingsraden? Ook de klassieke ondernemingsraad is
een uitstervend soort, denken wij.

“Ondernemingsraden houden zich met de verkeerde dingen
bezig” zegt organisatieadviseur Joop Swieringa. “Vrijwel

alle or’s waar ik in mijn werkzame leven mee te maken
heb gehad zijn alsmaar bezigmet het bestuderen, beoordelen
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en advies uitbrengen over c.q. instemming verlenen aan

reorganisatieplannen van besturen/directies. Fout, in alle
mogelijke opzichten. Ten eerste zitten ze daarmee nog eens

dunnetjes over te doenwat het bestuur of de directiemet haar
eigen staven en adviesbureaus veel beter kan. In de loop der

jaren is geprobeerd deze gap in kennis te overbruggen door
het bedrijfskundig bijscholen van de or-leden of zelfs het hen

toe te staan ook adviseurs in te huren. Met als gevolg het
alsmaar toenemen van de tijd die hieraan wordt besteed.

Zonder succes: de gap is niet te overbruggen, en het is zeer
de vraag of dat wel moet.”

Er is behoefte aan een ‘nieuwe or’. Een or die zich laat
gelden, die proactief is, die zijn mond open doet bij
(dreigende) misstanden. Een or die initiatief neemt, of
dat noumag of niet. De vraag of het mag is achterhaald.
Van wie zou het wel of niet mogen? Het is nodig dus je
doet het. Je neemt verantwoordelijkheid. Jij wilt het
beste voor je klanten, daar hoort de beste organisatie
bij. Een organisatie waar iedereen gericht is op het re-
aliseren van klantwaarde. Een flexibele organisatie met
mensen die het vanzelfsprekend vinden dat er voortdu-
rend wordt aangepast en geoptimaliseerd. Mensen die
snappen dat structuren geen doel op zich zijn. Die zich
dagelijks verwonderen over de bizarre systeemwereld
(processen, procedures, systemen), waarvan iedereen
begrijpt dat die steeds meer in de weg is gaan staan
en dat iedereen de taak heeft zich er tegen te verzetten.
Wees creatief, verander, leg nooit het hoofd in de
schoot. De Nieuwe or is een ‘kantelaar’, een ‘dwarsden-
ker’ en ‘friskijker’ die nieuwe vormen van participatie
en organiseren bevordert en mogelijk maakt. Een voor-
beeld en voorloper als het gaat om Nieuw Organiseren.
Dat is niet eenvoudig, en vraagt het nodige lef van or-

leden. Maar als de ondernemingsraad het niet doet, wie
doet het dan wel? De ondernemingsraad: de nieuwe
helden van de organisatie!

Medezeggenschap in beweging: een beschrijving van
wat er allemaal in beweging is, maar vooral een oproep
aan bestuurders en ondernemingsraden om zelf
meer in beweging te komen!Dat is voor ons de drijfveer
geweest bij het schrijven van dit boek. Een boek over
medezeggenschap, maar ook over participatie en zeg-
genschap. In dit boek bieden we een overzicht van de
vele ideeën over en praktijkervaringenmet vernieuwing
van medezeggenschap en participatie in organisaties,
binnen én buiten het kader van de Wet op de Onderne-
mingsraden.

The medium is the message: als je een boek over parti-
cipatie schrijft doe je dat niet op de klassieke manier, in
je eentje, maar vraag je zoveel mogelijk mensen om te
participeren. Dat hebben wij gedaan. We hebben de
ideeën uit dit boek aan een groot aantal mensen voor-
gelegd en we hebben ze gevraagd daarop te reageren.
Veel van deze reacties hebben we in dit boek opgeno-
men. Een aantal mensen hebben we gevraagd zelf een
bijdrage voor dit boek te schrijven. Deze vind je in af-
zonderlijke kaders. En ten slotte hebben we vertegen-
woordigers van organisaties die vooroplopen als het
gaat om organiseren, medezeggenschap en participatie
geïnterviewd en/of gevraagd materiaal aan te leveren.
Deze voorbeelden vind je in de bijlage.

Jan de Jonge
Arthur Hol
Bart de Lange

MEDEZEGGENSCHAP IN BEWEGING
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Hoofdstuk 1 Maatschappelijke trends

In de maatschappij zijn allerlei trends te ontdekken
die hunweerslag hebben op hoe wij zaken organiseren,
op demanier waarop wij onze organisaties inrichten en
dus ook op de wijze waarop wij vormgeven aan (mede)
zeggenschap. Bij het maken van keuzes zullen wij re-
kening moeten houden met deze trends, of we dat nu
leuk vinden of niet. Over maatschappelijke trends zijn
dikke boeken volgeschreven. Hieronder noemen wij
negen trends die in onze ogen belangrijk zijn als het
gaat om organiseren en medezeggenschap.
• De virtuele wereld
• Technologische ontwikkelingen
• Globalisering en internationalisering
• Schaalvergroting en schaalverkleining
• Vergrijzing en vergroening
• Oprukkende participatiemaatschappij
• Veranderende arbeidsverhoudingen
• Van winst naar waarde
• Veranderingen gaan steeds sneller

Naar buiten kijken

Laura van Hofwegen, testexpert en or-lid bij Cito

Ergens begin 2010 begon ik als jong groen blaadje aan

het achterbanlidmaatschap van de or van Cito. Dit bete-

kende het versterken van twee commissies, want ieder

or-lid (uitgezonderd het Dagelijks Bestuur) had zitting in

twee van de drie vaste commissies. Een wijziging waar ik

mede ‘debet’ aan ben is dat – na een tussenstation waar-

bij je bij een van de twee commissies ‘selectief meelas’ –

ieder nu in één commissie zit. Want als commissies hun

werk goed kunnen doen, hoeft niet de hele or er nog eens

uitgebreid naar te kijken. Nu, viereneenhalf jaar later,

ben ik enkele maanden op weg in mijn tweede termijn

als gekozen or-lid en door de or gekozen secretaris. In die

functie heb ik gewerkt aan de toonzetting van de corres-

pondentie met o.a. de bestuurder, het imago van de or op

met name het middenmanagementniveau en heb ik een

groot deel van de verkiezingscampagne gevoerd. Daar-

naast heb ik door het bezoeken van congressen en actief

meepraten in diverse LinkedIn-discussiegroepen een

netwerk opgebouwd (en daar ben ik nog mee doende).

Traditioneel of vernieuwingsgericht?

Medezeggenschap in beweging, het is een breed zicht-

bare trend. Maar dan wel voor die or’s die ook meer bui-

ten de eigen organisatie kijken endemedezeggenschaps-

actualiteiten een beetje volgen. Voor de rest is het heel

goed mogelijk om het zo te doen als het altijd al ging. Er

lijkt dus voormijn gevoel sprake van een soort tweedeling

tussen de meer traditioneel gerichte or’s en de vernieu-

wing gerichte or’s. Willen we de traditioneel denkenden

over de streep trekken, en zo ja, hoe? Volgens mij is hier

het ontwikkelen van een gelijkwaardiger dialoog met de

bestuurder (en daarmee: vertrouwen) het belangrijkst.

Maar wie zet in een situatie van wederzijds wantrouwen

de eerste stap?

Voor medewerkersparticipatie zou een begin kunnen

zijn dit in een bepaald onderdeel van een traject te doen

met behulp van projectgroepen of leden in or-commis-

sies. Van de ‘traditionele’ or naar een kleinere or die

vooral regie voert is natuurlijk wel een heel grote stap.

Als ik het onderwerp aankaart in de or merk ik dat men

weinig weet heeft van wat er allemaal aan scenario’s mo-

gelijk is. Het lastige is dat als er maar een is die de ont-

wikkelingen volgt en naar buiten kijkt, er een roepende-

in-de-woestijn-situatie ontstaat.

Ik denk dat het handig is onderscheid te maken tussen

een ‘formele pet’ en ‘informele pet’, maar de crux zit ‘m

wat mij betreft in hoe je dat communiceert. Dit zou het

duidelijkst zijn indien vastgelegd in beleid, maar ben je

dan nog flexibel in de rol die je kiest? Vanuit mijn eigen

ervaring denk ik aan een or die nog redelijk traditioneel is

ingesteld. Zij hebben weinig idee van de mogelijkheden

(die erm.i. ook binnen de kaders van deWORzijn), en de

achterban dus ook niet. Hoe dan hierover te communi-

ceren?

Zeggenschap of medezeggenschap?

In mijn interpretatie betekent ‘zeggenschap’ dat wat de

bestuurder doet, namelijk het uiteindelijk beslissen en

doorvoeren. Volgens mij hebben we het over vormen

van medezeggenschap, waarbij een inhoudelijke verte-

genwoordiging via een kleine groep medewerkers niet

meer van deze tijd zou zijn. De zeggenschap blijft mijns

inziens bij de bestuurder, alleen dan liefst wel na een

volwassen dialoogmet zijnmedewerkers, die in bepaalde

gevallen een concreet advies of een instemming moet

opleveren. En ik zou het heel mooi vinden als een or

een bestuurder positief kan krijgen over die dialoog
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met medewerkers en als er over en weer meer vertrou-

wen ontstaat, al zal je bij bepaalde onderwerpen heus wel

eens lijnrecht tegen over elkaar staan in die dialoog.

Andere zaken die ik met enige regelmaat zie, passen ook

wel in dit kader. Bijvoorbeeld de discussie die ik ‘WOR:

gevangenis of vangnet?’ noem. Kan deWORnogmee? Ik

vind van wel en vind dat zelfs nodig, maar de meningen

verschillen. Verder: hoe om te gaan met bijvoorbeeld

zzp’ers? De formulering ‘in de onderneming werkzame

personen’ knelt wat, of toch niet? Overigens nog wel een

aspect waarin de WOR wellicht wel een wat beperkende

invloed heeft op nieuwe vormen van medezeggenschap.

Dewet kent de vakbonden het recht toe kandidatenlijsten

in te dienen voor or-verkiezingen. Ik vind dat persoonlijk

een achterhaalde gedachte (al vind ik het zinnig als vak-

bonden indirect vertegenwoordigd zijn door kandidaten

die ook lid zijn) en zie ook niet hoe dat houdbaar is in een

situatie waarin een or een regierol heeft of vooral facili-

tator/stimulator is. Hoe kan een or-lid dan nog die bond

vertegenwoordigen?Vanuit dit oogpunt,maar ook in bre-

der verband, lijkt me een herbezinning op de wettelijk

vastgelegde rol van vakbonden geen verkeerd idee.

1.1 De virtuele wereld

De wereld is interactiever geworden. Door moderne
ICT toepassingen is iedereen met elkaar verbonden.
Communicatie kan op ieder moment van de dag
plaatsvinden. Hiërarchieën met de zeggenschaps-
verhoudingen die daar bij horen worden daardoor
steeds minder belangrijk als vehikel voor het orga-
niseren. Veel organisaties hebben tegenwoordig een
dusdanige virtuele infrastructuur dat een fysieke in-
vulling (zoals een gebouw) niet meer noodzakelijk
is. Medewerkers kunnen ongeacht hun werkplek
hun werk doen en via internet zaken doen met (po-
tentiële) klanten. In diverse organisaties zien we
daarvan al toepassingen. Ook gaan als gevolg van
ICT en virtualisering klanten andere eisen stellen
aan organisaties. Men verwacht 24/7 dienstverle-
ning en wachttijden zijn steeds minder acceptabel.
Sociale media verkleinen de wereld, leiden tot snelle
vorming van nieuwe netwerken gebaseerd op ge-
deelde interesses en/of belangen en reduceren
machtsafstand. Krachtiger computers maken steeds
meer mogelijk. Flexibiliteit en aanpassingsvermo-
gen worden binnen bestaande organisaties steeds
belangrijker. Oude verdienmodellen en ‘oude’ ba-
nen vervallen.

Door internet en socialmedia nemendemogelijkheden
van directe en grotere participatie toe en de rol van ver-

tegenwoordigende en belangenbehartigende organen
neemt daardoor af. Het negeren van de participatiebe-
hoefte leidt ertoe dat mensen zich in belangengroepen
gaan organiseren of hun heil elders zoeken. Wat bete-
kent dit voor traditionele organisaties en voor de tradi-
tionele ondernemingsraad?

1.2 Technologische ontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen hebben een enorme
invloed op organisaties. Levenscycli van producten en
productieprocessen worden korter en kennis en vaar-
digheden verouderen sneller. Nieuwe technologieën als
webbased shopping, moleculair bouwen en bio-gene-
tica brengen niet minder dan een revolutie teweeg.
Een niet te onderschattenwerkelijkheid gaat 3D printen
worden. Het brengt de werkelijkheid van een circulaire
economie dichterbij. Als je iets wilt of iets gaat kapot –
bijvoorbeeld een kopje – hoef je niet meteen een nieuw
servies aan te schaffen, maar je downloadt het ontwerp
van internet en stopt het in je eigen 3D-printer. Geen
gesleep meer met producten vanuit BRIC-landen
tegen lage lonen, gewoon thuis met gebruikmaking
van eigen gerecyclede materialen. Er zal een compleet
nieuwe industrie van hoogwaardige grondstoffen voor
3D-printers ontstaan. The Economist bestempelde de
3D-printer tot de ‘derde’ industriële revolutie. De gevol-
gen voor organisaties kunnen enorm zijn. Schaalvoor-
delen nemen af en er ismeer ruimte voor producten die
per stuk worden geproduceerd en aan individuele wen-
sen worden aangepast. Het belang van de factor arbeid
neemt af. Dienstverleningwordt nog verder ontkoppeld
van plaats en tijd.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken sprak
op het SZW congres op 29 september 2014 over de
robotisering van arbeid. Hij sluit niet uit dat veel men-
sen in de toekomst geen betaald werk meer hebben.
Door technologische ontwikkelingen kunnen robots
of machines de meeste arbeid wellicht overnemen.
Mocht dat gebeuren dan moet de overheid er voor zor-
gen dat er voor diemensenwel een inkomen is, zodat ze
kunnen blijven profiteren van de welvaartsgroei, zegt
Asscher. Een schaduwzijde van robotisering is volgens
Asscher dat het evenwicht tussen arbeid en kapitaal
verloren gaat. De rijkdom komt vooral terecht bij
de kapitaalbezitters en de hoogopgeleiden. Werkne-
mers met lagere inkomens zijn de dupe. Asscher vindt
dan ook dat technologie hand in hand moet blijven
gaan met een eerlijke verdeling van de welvaart. Dat
kan door de zeggenschap van werknemers goed te bor-
gen, vooral bij multinationals, zegt hij in het Financieel
Dagblad.

MEDEZEGGENSCHAP IN BEWEGING
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1.3 Globalisering en internationalisering

Globalisering houdt meer in dan de McDonalds die
op vrijwel iedere hoek van de straat te vinden is. Er
is sprake van een sterk toenemende wederzijdse
interdependentie op wereldniveau. Wat betreft locatie,
geldstromen en arbeidsmarkt is voor ondernemingen
de hele wereld het speelveld; er is een transparant
wereldwijd voorraadbeheer van ‘human resources’ en
werk. Demachtsverhoudingen staan onder druk. Orga-
nisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van wat
elders in de wereld gebeurt. Door de mondiale concur-
rentie neemt de snelheid van innoveren toe.

Het bedrijfsleven internationaliseert sinds de jaren
‘80 van de vorige eeuw in versneld tempo. Dit betekent
dat ondernemingen over de nationale grenzen heen
en geografisch vaak zeer verspreid, in diverse regio’s
met eigen lokale regels en gebruiken (moeten) opereren
volgens het ‘global-local’ principe. Meer en meer onder-
nemingen krijgen kenmerken van de transnationale or-
ganisatievorm. Het aantal allianties en coalities waarin
ondernemingen betrokken raken en een deel van hun
zelfstandigheid verliezen, groeit. Er ontstaan uiteenlo-
pende praktijken van samenwerking, verbindingen tus-
sen en binnen ondernemingen, partnerships, uitwisse-
ling van expertises, outsourcing, franchiseconstructies,
ketenorganisaties en dergelijke. Dit heeft geleid tot
het ontstaan van geografisch verspreide netwerken van
vestigingen onder complexe holdingconstructies, vaak
met managementaansturing vanuit het buitenland. Het
landenmanagement ‘er tussen in’ (bijvoorbeeld bij Shell
Nederland) krijgt minder aansturingsmogelijkheden en
bevoegdheden (verliest zijn zeggenschap) en wordt
vooral verantwoordelijk voor een zekere samenhang en
uniformiteit binnen het eigen land. De belangrijke be-
sluitvormingsprocessen voltrekken zich steeds meer in
netwerkverbanden over de grenzen van de eigen onder-
neming en/of het eigen land heen.

Als gevolg daarvan worden binnen multinationale on-
dernemingen de medezeggenschap via de onderne-
mingsraad en de zeggenschap, dat wil zeggen het
bestuur van de onderneming, in toenemende mate ge-
confronteerd met complexe, vaak grensoverschrijden-
de, vraagstukken. Strategische beslissingen worden bij
internationale concerns veelal buiten de grenzen van
Nederland genomen, waardoor de medezeggenschap
beperkt blijft totmeepraten over de uitvoering en afwik-
keling. In multinationale ondernemingen van niet-
Nederlandse origine is het management bovendien
vaak niet bekend met het instituut ondernemingsraad
en weet het vervolgens niet hoe, of heeft er geen be-
hoefte aan om, de ondernemingsraad te betrekken bij
besluiten.

Medezeggenschap in beweging, maar nog een wereld te

winnen
1

Mathi Bouts, voorzitter Stichting MNO

Medezeggenschap is sterk in beweging. Dat geldt voor

Nederland, maar hoe zit dat bij multinationale onderne-

mingen? Hoe verhoudt de verdergaande internationali-

sering zich tot het Nederlandse poldermodel? En hoe zit

het met de invloed van de or bij ondernemingen waar de

concernbeslissingen in het buitenland worden geno-

men?

De stichting MNO

Het MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO)

heeft als doelstelling het bevorderen van professionele

medezeggenschap bij de aangesloten (centrale) onderne-

mingsraden. De deelnemers aan het MNO overleg zijn

vertegenwoordigers van die ondernemingsraden van grote

internationale concerns, actief in verschillende branches
2
.

Er werken meer dan 635.000 mensen in Nederland en

ruim 4,3 miljoen in het buitenland. Het MNO is in de

jaren ‘80 ontstaan en uitgegroeid tot een professionele

netwerkorganisatie bestaand uit gekozen medezeggen-

schapsprofessionals gericht op samenwerking en kennis-

deling. In 2006 is voor de stichtingsvorm gekozen omnog

professioneler te kunnen werken. Maar ook vanuit het

besef dat medezeggenschap niet alleen vormgegeven

wordt binnen de ondernemingen, maar ook sterk beïn-

vloed wordt door de buitenwacht zoals de overheid als

wet- en regelgever, de politieke partijen, de SER etc.. De

MNO-deelnemers komen elk kwartaal bijeen, bij een van

de deelnemende ondernemingsraden. Daarnaast organi-

seert het MNO jaarlijks een congres, veelal gebaseerd op

eigen onderzoek.

Ook binnen de Stichting MNOwordt geconstateerd dat de

medezeggenschap in beweging is en op zoek is naar ver-

nieuwing en aansluiting. Dit blijkt niet alleen uit de con-

cernrapportages, waarin de ondernemingsraden hun

collega deelnemers in het MNO overleg elk kwartaal in-

formeren, maar ook uit eigen onderzoek
3
naar vernieu-

wingen binnen de medezeggenschap. Een groot aantal

deelnemers zoekt naar andere overlegvormen, in de

vorm van pilots dan wel concrete verbeteracties. Het

1. Deze bijdrage is gebaseerd op eerdere publicaties verzorgd door de
Stichting MNO zoals o.a. gepubliceerd in de serie ‘OR strategie en
beleid’.

2. De branches vertegenwoordigd in het MNO: chemie, financiële instel-
lingen, transport, telecommunicatie, detailhandel, elektronica, diensten
olie, media, engineering, metaal voeding energie. Zie ook www.stichting-
mno.nl.

3. ‘Medezeggenschap een wereld te winnen’ voorjaar 2009 en ‘Verbinden
van belangen is een strategische keuze’ 2013. Beide onderzoeken zijn te
downloaden van de MNO website www.stichting-mno.nl
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MNO wilde graag in beeld brengen welke veranderingen

zich voltrokken en welke resultaten dat opleverde. Ookwas

het MNO benieuwd naar wat de redenen waren om te

komen tot vernieuwingen en verbeteringen.

Het MNO-onderzoek ‘een wereld te winnen’

Als belangrijkste reden om te komen tot vernieuwingen

wordt genoemdhet vergroten van de belangstelling voor de

medezeggenschap.Debekendheidmet of de zichtbaarheid

van demedezeggenschap binnen de ondernemingen laten

te wensen over. Als tweede reden wordt genoemd verande-

ringen in de organisatiestructuur. De medezeggenschap

wil aansluiten op de besluitvormingsprocessen binnen de

onderneming conform ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’,

maar heeft moeite die te volgen en slaagt er maar met de

nodige inspanning in om aan de ‘strategische rol’ van de

medezeggenschap op concernniveau invulling te geven.

De bevraagde MNO deelnemers geven verder aan dat het

de medezeggenschap aan ‘slagvaardigheid’ en representa-

tiviteit en daarmee aan draagvlak ontbreekt.

Om tot een grotere slagvaardigheid te komen en een be-

tere afstemming en interactie tussen ‘strategisch niveau’

en ‘operationeel niveau’, worden medezeggenschaps-

structuren ‘verplat’. De meeste MNO deelnemers heb-

ben inmiddels een tweelagen systeem van een centrale-

of groepsondernemingsraad met daar onder onderne-

mingsraden of onderdeelcommissies.Hierdoor ontstaan

kortere lijnen, meer onderlinge afstemming en een be-

tere samenwerking. Soms wordt tegelijk het aantal on-

dernemingsraadsleden teruggebracht door het invoeren

van kernteams of een kern-ondernemingsraad. Daar om-

heen introduceren ondernemingsraden ter ondersteu-

ning andere werkvormen.

Commissies, (tijdelijke) projectteams, kennisgroepen en

divers samengestelde werkgroepen, al dan niet onder

regie van een kernteam worden ingezet. Daarbij wordt

nadrukkelijk gekozen voor de inzet van anderen, niet-or

leden en specialisten van binnen en buiten de onderne-

ming. Dit geeft niet alleen toegang tot extra kennis en

deskundigheid, maar leidt ook tot een grotere betrokken-

heid vanaf de werkvloer.

Kortom de nieuwe vormen van medezeggenschap zoals

participatie vanmedewerkers bij hetmedezeggenschaps-

werk en het combineren van indirectemedezeggenschap

en directe zeggenschap worden ruim toegepast. Dat

wordt ook zichtbaar in het toenemende vraag naar digi-

tale middelen om de zogenaamde achterban te raadple-

gen. Daarbij gaat het niet in de eerst plaats om de sociale

media zoals Facebook, Twitter of LinkedIn, maar om

concrete uitvragen via e-mail of speciaal ontwikkelde

Apps met mogelijkheden om grote groepen medewer-

kers om hun mening te vragen.

Meebeslissen of alleen meepraten over de uitvoering?

Hoe staat het echter met het ‘gezamenlijk optrekken van or

en bestuurder’? Binnen de MNO bedrijven zijn de onder-

linge relaties tussen or en bestuurder veelal goed te noe-

men, het uitgangspunt: ‘hard op de inhoud, zacht op de

relatie’ lijkt hierin de boventoon te voeren. Ook de crisis

heeft daarin niet veel verandering teweeggebracht
4
. Het

Nederlandse poldermodel waarin door overleggen en het

met elkaar afspraken maken gestreefd wordt naar con-

sensus lijkt nog intact, al staat het wel onder druk. Maar

ondanks de goede onderlinge verhoudingen zijn de on-

dernemingsraden binnen het MNO niet altijd actief be-

trokken bij de gehele voorfase van gedachtevorming tot

voorgenomen besluit. Door de verdergaande internatio-

nalisering verliest de Nederlandse medezeggenschap de

aansluiting op de zeggenschap. Bij ondernemingsraden

vanmultinationalswaar de concernbesluitvorming inhet

buitenland plaats vindt of ondernemingsraden die door

introductie van een holding of groepsstructuur op af-

stand gezet zijn, onttrekken belangrijke strategische be-

slissingen zich aan het bereik van de Nederlandse

medezeggenschap en komen hier enkel als uitvoerings-

besluiten aan de orde. In deze gevallen kan de medezeg-

genschap zijn rechten als gevolg van de WOR niet even

goed uitoefenen als de medezeggenschap van een zelf-

standig Nederlands bedrijf
5
. Dan wordt de onderne-

mingsraad dus niet al vroegtijdig meegenomen in de

bedenkfase en zeker niet in de besluitvorming.

Op weg naar directe medezeggenschap?

Bovengenoemde vormen van medezeggenschap zijn

echter nog steeds te kwalificeren als indirecte medezeg-

genschap. Meer bevoegdheden neerleggen bij grote en

diverse groepen medewerkers in nieuwe vormen van di-

recte participatie zijn nog niet op grote schaal terug te

vinden bij de medezeggenschappers verbonden aan het

MNO. Het past echter goed bij de oorspronkelijke doel-

stellingen van de WOR om de medezeggenschap op een

zo laag mogelijk niveau te laten plaatsvinden in de orga-

nisatie; bij die mensen die het aangaat en er door geraakt

worden. Op kleinere schaal gebeurt dat wel al en zie je

dat ondernemingsraden raamwerkafspraken maken en

zich bezighoudenmet de randvoorwaarden,maar de ver-

der invulling en uitvoering naar de direct betrokkenen

delegeren. De or wordt dan meer een procesbewaker en

beroepsinstantie voor als het niet goed gaat.

Geen enkele rol voor de or in veranderings- en/of besluit-

vormingsprocessen is ook niet aan de orde. Nog is de

WOR van toepassing en liggen taken en bevoegdheden

4. Dit blijkt uit onderzoek uit 2013 ‘Verbinden van belangen in onzekerheid
is een strategische keuze’.

5. Het MNO is in december 2013 samen met de universiteit van Maastricht
een onderzoek begonnen om meer inzicht te krijgen in deze problematiek
en belangrijker om oplossingen daarvoor te vinden.
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voor de or in de wet vastgelegd. In de WOR procesgang

wordt ook geborgd dat gemaakte afspraken vastgelegd

worden en bewaking van nakoming daarvan wordt daar-

mee vergemakkelijkt. In sommige situaties en reorgani-

saties is het ook goed om een belangenbehartiger met

kennis van zaken en een relatieve afstand tot de materie

te hebben. Je onderhandelt immers ook niet met de kal-

koen over het kerstmenu.

Of nieuwe vormen van directe participatie gestimuleerd

zullen worden door een or hangt o.a. af van het niveau

van de or en de heersende bedrijfscultuur. Een goed ont-

wikkelde, proactieve, betrokken, gestructureerd werkende

ormet zelfvertrouwen, die de juiste prioriteiten kan stellen

zal gemakkelijker zaken uit handen geven en delegeren.

Helaas maken ondernemingsraden in hun niveau nog al

eens golfbewegingen door vertrek van or-leden, zoals bij

verkiezingen, waarbij kennis en ervaring soms plotseling

wegstromen. Ondernemingsraden maken dan nogal eens

een duikvlucht, als het gaat om hun eigen bedrijfsvoering.

Als de bedrijfscultuur flexibel, open en informeel is, mens-

gericht, met aandacht en gevoel voor personeel en klanten,

zal er eerder sprake zijn van goede interne verhoudingen

en ligt er een goede en stabiele basis voor meer directe

participatie. Is de bedrijfscultuur echter star, procedureel

en hiërarchisch, resultaat- en prestatiegericht met weinig

aandacht voor medewerkers en klanten dan is dat waar-

schijnlijk geen goede voedingsbodem voor een brede di-

recte participatie. Een or opererend in een dergelijke

omgeving zal ook niet snel geneigd zijn om te experimen-

teren met nieuwe participatievormen.

Er kan dus nog veel veranderen binnen de medezeggen-

schap en is er eenwereld tewinnen,maarhet hangt af van

de situatie ende omstandigheden en vraagt ommaatwerk

om dat te realiseren. Het MNO met het bevorderen van

medezeggenschap als uitgangspunt, zal vernieuwing en

verbreding van de medezeggenschap zeker blijven sti-

muleren.

1.4 Schaalvergroting en schaalverkleining

Schaalvergroting is een belangrijk en opvallend maat-
schappelijk fenomeen. In het bedrijfsleven zijn fusies
en overnames aan de orde van de dag, maar ook in de
(semi-) publieke sector vindt schaalvergroting voortdu-
rend plaats. De afgelopen decennia zijn vrijwel alle on-
derwijsinstellingen en schoolbesturen door fusies veel
groter geworden. In 2010 bestond ruim 40 procent van
de corporatiesector uit corporaties die de afgelopen vijf-
tien jaar betrokken zijn geweest bij een fusie. Ook bij de

gemeenten is het hard gegaan: in 1975 waren er 842
gemeenten, dit jaar nog 403.

Schaalvergroting heeft verschillende verschijningsvor-
men, zoals fusie, overname, alliantie, centralisatie,
concentratie, kartelvorming, horizontale integratie,
verticale integratie, specialisering, standaardisatie, na-
tionalisatie, netwerkwerken en autonome groei. Onder-
zoek laat verschillende motieven voor schaalvergroting
zien. De top vier: geld, macht, kwaliteit en technologie.
Geld: schaalvergroting als een ‘tool’ om financiële voor-
delen te creëren.Macht: schaalvergroting als strategisch
middel van het management. Kwaliteit: schaalvergro-
ting als middel om het primaire product te verbeteren
en zo de klant en de belangen van de werkvloer te die-
nen. Technologische ontwikkeling: schaalvergroting
gestuurd door de ontwikkeling van de techniek.

Efficiencyoverwegingen spelen een dominante rol. Dit zien
we bijvoorbeeld ook bij de opschaling in de veiligheidssector.

Het hoofdmotief om in de jaren ‘90de rijkspolitie en gemeen-
tepolitie op te heffen en 25 regionale korpsen en een Korps
Landelijke Politie Dienst te introduceren was efficiëntie. Zo-

wel het beheer (verdeling van het geld), het gezag (gesplitst
tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Mi-

nisterie van Binnenlandse Zaken) als de bedrijfsvoering
moesten efficiënter worden. Ook bij de huidige wens van

Minister Opstelten om over te gaan naar een landelijke
politieorganisatie spelen bezuinigingen een grote rol. ‘Er

zit veel vet op de botten van de politie en er kan afgeslankt
worden’. Door te saneren op de overhead moet er meer

ruimte voor de professional ontstaan.

Hans Schenk, verbonden aan de Utrecht School of
Economics, onderzoekt al jaren het nut van fusies en
overnames. Samen met 30 onderzoekers heeft hij in-
middels meer dan 25.000 fusies en overnames onder-
zocht. En telkens komt er hetzelfde uit: fusies gaan
meestal mis. Wat betreft het bedrijfsleven schetst
Schenk een ontluisterend beeld van het economisch
rendement van fusies: 65-85% van de fusies mislukt
waarmee ongeveer 6000 miljard dollar aan middelen
verspeeld wordt. Dat geldt op de korte én op de lange
termijn. Schenk laat zien dat fusies geen verbetering
geven van winstgevendheid en productiviteit. Dat geldt
ook voor de efficiëntie en de aandeelhouderswaarde, die
beide na een fusie vaak lager zijn.

Fusies en schaalvergroting staan niet voor niets onder
toenemende kritiek. “Het fenomeen heeft niet alleen in
het bedrijfsleven maar ook in de publieke sector toege-
slagen en werkt verlammend. Het nieuwe credo is: te-
rug naar de menselijke maat.” Sociaal ondernemer
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Peter van Luttervelt, mede-grondlegger van de sociocra-
tie in Nederland en voorzitter van het netwerk
HRKracht, zegt hierover: “We zien dat bestuurders
van megagrote organisaties los komen van de samen-
leving. De bestuurders van conga’s (organisaties met
obesitas in de zorg, het onderwijs, de bouw etc.) kwa-
men te ver van de corrigerendewerkelijkheid af te staan
en toen ging het fout, want ondernemen werd gelijkge-
steld met groot worden, fusie, nog groter, dus meer
macht.... Het is duidelijk dat dit niet meer van deze
tijd is enwemet ondernemende zichzelf organiserende
burgers te maken hebben die het heft in eigen handen
gaan nemen op het gebied van wonen, zorg, duurzame
energie, etc. De komende jaren zullen de oude structu-
renworden afgebroken en zullen veelmeer in co-creatie
met de ‘klant’ gevormd gaan worden, klein en flexibel.”

“Als fuseren niet de oplossing is, wat dan wel? Samen-
werken!” zegt Marco Derksen, eigenaar vanMarketing-
facts en oprichter/partner van strategisch adviesbureau
Upstream. “Zeker in een tijdperk waarin de identiteit
van een organisatie belangrijker is dan ooit. Organisa-
ties hebben immers steeds minder controle over hun
eigen communicatie en daarmee over hun imago. Die
wordt in toenemendemate bepaald doormedewerkers,
klanten en andere betrokkenen. En latenwe eerlijk zijn,
wie voelt zich nog betrokken bij een bedrijf met 30.000
medewerkers, een school met 10.000 docenten of een
publieke omroep zonder herkenbaar geluid?” We ko-
men in het 3.0-tijdperk waarbij de hiërarchische ver-
houding tussen instituten en individuen verdwijnt en
waarbij steeds meer op gelijkwaardige basis wordt sa-
mengewerkt in netwerken. Social media en andere
technologische ontwikkelingen dragen er toe bij dat
die samenwerking steeds slimmer en beter verloopt.
Ronald van denHoff (oprichter van onder andereMeet-
ing Plaza, Mindz en Seats2Meet) noemt dit de Society
3.0.

De behoefte aan schaalverkleining, herkenbare en
begrijpelijke eenheden waar belanghebbenden invloed
op kunnen uitoefenen zal dan ook verder toenemen.De
uitdaging voor grote bedrijven zal zijn om ondanks de
grootte toch dichtbij te blijven.

1.5 Vergrijzing en vergroening

Nederland vergrijst. Dat betekent dat het aandeel oude-
ren in de totale bevolking toeneemt. Steeds meer orga-
nisaties beginnen daar last van te krijgen. De balans in
de organisatie wordt verstoord. Omdat medewerkers
lang opdezelfde plek blijven zitten,wordt de organisatie
star en te weinig flexibel om in te spelen op verande-
rende omstandigheden in demarkt. Doordatmedewer-
kers lang dezelfde positie behouden, komt ook de

doorstroom en interne mobiliteit in gevaar; de organi-
satie groeit scheef en wordt stroperig. Vergrijzing be-
tekent een dreigend verlies van kennis. Sommigen
noemen ook de beperkte bereidheid tot veranderen en
een tekortschietende motivatie bij ouderen als pro-
bleem. Ook ondernemingsraden kampen met vergrij-
zing. Trouwe or-leden blijven vaak lang zitten en vinden
het lastig om jongeren te mobiliseren.

Tegelijkertijd komen ook jonge mensen de organisatie
binnen: de Generatie Y (1985-2000). Deze generatie
blinkt uit in andere competenties en heeft andere waar-
den dan haar voorgaande generaties. Online communi-
ceren en multitasken is een tweede natuur. Generatie-
expert Aart Bontekoning: “De leden van generatie Y zijn
veeleisend. Ze werken in eerste instantie voor het geld
maar hechten daarnaast sterk aan uitdaging, sfeer en
waardering. Dit maakt het lastig hen te werven. Maar
nog veel belangrijker is dat werkgevers zich meer dan
ooit tevorenmoeten richten op het vasthouden van hun
werknemers. Want generatie Y is snel teleurgesteld
en continu latent werkzoekend.” Zo vinden jongeren
een baan natuurlijk belangrijk. Maar het lijkt erop dat
zij andere arbeidsvoorwaardelijke preferenties hebben.
Jongeren – vooral de beter opgeleiden – hechten veel
waarde aan niet-materiële arbeidsvoorwaarden, zoals
scholing, zelfontplooiing en vrije tijd. Maar alle jonge-
ren – dus zowel hoog- als laagopgeleid – vinden een
goede balans tussenwerk en privé belangrijk.Mogelijk-
heden hiertoe zijn onder andere zeggenschap over de
arbeidstijden en zelfroosteren. Flexibele arbeidstijden
vorm geven met zelfroosteren, heeft volgens bedrijven
die dit toepassen niet alleen als resultaat een betere
balans tussen werk en privé, maar biedt ook meer flexi-
biliteit voor de werkgever, aantrekkelijk werkgever-
schap en minder overwerk.

De overgangsgeneratie die van analoog naar digitaal is
gegaan, en de nieuwe generatie die alleen digitaal kent,
staan aan de poort. De jongere generatie botst met de
verouderde routines van de oudere generaties, zegt Aart
Bontekoning. Het vraagt alertheid van alle generaties.
“We doen het al jaren zo en dat is altijd goed gegaan”
was altijd al een zwak argument en het zal er zeker niet
sterker op worden. Jongeren zijn veel minder ver-
trouwd met hiërarchische verhoudingen, hun ouders
zijn niet de baas thuis, waarom dan opeens wel in het
bedrijf of in de organisatie? En wat betekent dit voor
medezeggenschap? Jongeren zijn minder actief in het
verenigingsleven,minder betrokken bij een vakbond en
dus ook bij medezeggenschap. De vraag is of zij zich
nog willen committeren aan de ideologie vanmedezeg-
genschap, solidariteit en het collectiviteit. Jongeren wil-
len directe zeggenschap, vragen zich af waarom een
instituut als de ondernemingsraad nodig is.
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1.6 De oprukkende
participatiemaatschappij

De overheid trekt zich om financiële redenen steeds
meer terug uit allerlei zorgtaken zoals kinderopvang
en bejaardenzorg. De verzorgingsstaat wordt afgebro-
ken. Het primaat verschuift weer naar de burger: eigen
verantwoordelijkheid is de norm.Mensenmoetenweer
voor elkaar zorgen. Dit doet een beroep op de participa-
tie van iedereen in de maatschappij. De solidariteitsge-
dachte is niet langer heilig. We nemen afscheid van de
onbegrensdemogelijkheden. Ommantelzorgmogelijk
te maken is een verdere flexibilisering van arbeid nood-
zakelijk. Dit zal nieuwe vragen oproepen over de orde-
ning en deelname aan de maatschappij en aan
organisaties. Vraagstukken over sociale versobering,
flexibilisering en de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod
van betaald werk zullen vaker doordringen tot de tafels
van management en medezeggenschapsorganen.

Er is een roep om nieuwe waarden en normen. Stond
jarenlang het individu centraal, nu is er een groeiende
behoefte aan gemeenschappelijkheid. Het belang van
traditionele verbanden als gezin, familie en vriend-
schappen neemt toe. Jongeren zijn weliswaar op be-
paalde vlakken zeer individualistisch, maar ze hechten
ook aan stabiele verbanden, omdat ze de keerzijde
van een post-modern ultra-individualistisch leven heb-
ben ervaren. Er komt een revival van trouw en loyaliteit
in relaties. Dit geldt niet alleen voor individuen, maar
ook voor organisaties. Binden en boeien krijgt daarmee
een andere, moderne invulling.

De organisatie van de zorgsector zal ingrijpend veran-
deren. Herstel en revalidatie zullen steeds vaker thuis
en in zorghotels plaatsvinden dan in dure zorgvoorzie-
ningen. Het zorgtoerisme komt op. Het ondernemer-
schap in de zorg neemt toe, evenals vrijwilligerswerk.
Technologische innovaties worden in versneld tempo
toegepast. Mensen kunnen met speciale app’s hun ge-
zondheid zelf continumonitoren. Om zo langmogelijk
zelfstandig te kunnen blijven wonen, worden technolo-
gische innovaties toegepast. Innovaties die er voor zor-
gen dat iemand in een rolstoel zich gemakkelijk door
het huis kan bewegen zonder dat het huis de uitstraling
van een aangepaste woning heeft. Een speciale keuken,
badkamer, slaapkamer en woonkamer maken van een
gewone woning een aangepaste woning. Besturing van
de elektrische rolstoel, verlichting, gordijnen en de
voordeur. Verdere inzet van robots in de zorg, van
schoonmaakrobots tot eetrobots tot robotica die zorg-
verleners ondersteunen bij het tillen. De opkomst van
tablet computers en slimmesoftwaremaakt effectievere
zorg mogelijk. Nieuwe applicaties bieden toenemende
mogelijkheden tot zelfzorg.

1.7 Veranderende arbeidsverhoudingen

Op de arbeidsmarkt doen zich twee belangrijke ontwik-
kelingen voor. De eerste is de toenemende flexibilise-
ring. De vaste (voltijd)baan is niet meer de standaard.
Veel organisaties geven aan hun ‘flexibele schil’ te wil-
len uitbouwen door middel van het inzetten van uit-
zend-, oproep- en invalkrachten, medewerkers met
een tijdelijk contract en zzp’ers. Op het laatste jaarcon-
gres van de AWVN werd vastgesteld dat de aard van
arbeidsverhoudingen aan het veranderen is: de werkge-
ver wordt meer opdrachtgever, de werknemer meer op-
drachtnemer. AWVN-directeur arbeidsvoorwaarden
Hans van der Steen: “We zitten steeds meer met het
klassieke onderscheid tussen werkgever en werknemer
in onze maag. We houden er daarom een pleidooi voor
ommedezeggenschap open te stellen voor iedereen die
in de organisatie rondloopt. Dit geldt bijvoorbeeld ook
voor uitzendkrachten en gedetacheerden. Ze lopen im-
mers bij jou rond en maken deel uit van de werkge-
meenschap.”

De tweede belangrijke ontwikkeling is de toenemende
individualisering: de toegenomen vrijheid in de inrich-
ting van het leven. Er wordt steeds meer nadruk gelegd
op de eigen verantwoordelijkheid voor het ontplooien van
de eigen talenten en de inrichting van de eigen levens-
loop. Daarbij past de behoefte aan meer individuele be-
schikbaarheid van voorzieningen, keuzemogelijkheden
enmaatwerk. Volgens hetNetwerk Toekomstverkenning
zal de oriëntatie op arbeid steeds individueler worden: ik
werk niet omdat het moet, maar omdat ik me er in wil
ontplooien. Dit kan ertoe leiden dat cao’smeer een raam-
werk gaan of moeten vormen waarbinnen arbeidsvoor-
waardelijke keuzes aan werknemers worden geboden.
Dit wordt ook wel de ‘decentralisatie binnen de cao’ ge-
noemd. De vakbeweging is daarbij niet langer de enige
onderhandelingspartner, er is veel meer ruimte voor het
ontwerpen van ‘arbeidsrelaties op maat’ (op de maat van
de individuele organisatie en opmaat van specifieke groe-
pen personeel of zelfs individuele werknemers).

De ondernemingsraad zal moeten bepalen welke rol hij
wil vervullen op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
Een ander gevolg van de toenemende individualisering
is overigens dat steeds minder mensen de neiging heb-
ben zich voor langere tijd te binden aan een orgaan als
de ondernemingsraad.

1.8 Van winst naar waarde

Hetwordt steeds duidelijker:waardecreatie op de lange-
termijn dient centraal te staan bij ondernemen. Zowel
de (inter)nationale overheden, allerleimaatschappelijke
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organisaties en prominente personen zijn het erover
eens dat organisaties hun verantwoordelijkheden daar-
omtrent anders moeten gaan invullen. Het gaat om
het werken op basis van waarden en principes, het
behouden en beheren van natuurlijke hulpbronnen,
evenwicht tussen ‘people, planet en profit’. Van econo-
mische winst naar meervoudige opbrengsten.

In de 21e eeuw staan organisaties voor nieuwe uitdagin-
gen. Er vindt een herbezinning plaats op ethische vraag-
stukken, zingeving, gezondheid, voedsel enmilieu.Het
voortbestaan van de organisatie is niet langer alleen af-
hankelijk van een gedegen financieel beleid. Het is
noodzakelijk dat een goed bedrijfsrendement wordt ge-
combineerd met bescherming van het milieu, met het
benutten van de talenten van medewerkers en met een
bijdrage aan de stabiliteit van de samenleving. Duur-
zaam ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel
een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen
benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de
medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activi-
teiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet ver-
plicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een
toekomstgerichte visie. Duurzaam ondernemen biedt
bedrijven kansen om zich te profileren; het is strate-
gisch van belang werkenden duurzaam inzetbaar te
houden. De trend naar klein en menselijk contact zal
sterker worden.

In het (Rijnlandse) stakeholdermodel wordt er niet
alleen gedacht aan de aandeelhouders, maar zijn alle
belanghebbenden (waaronder natuurlijk ook de werk-
nemers) belangrijk. Dit is meer het Europees continen-
taal model, vaak toegepast door familiebedrijven die
een zeer lange traditie van degelijkheid en kwaliteit on-
derhouden. Het stakeholdermodel focust veel meer
op de waarde van de onderneming voor iedereen. Aan-
deelhouders, klanten, werknemers, de gemeenschap,
iedereen heeft belang bij een onderneming en krijgt
er een zekere waarde door. Bedrijven die zich hiervan
bewust zijn trachten dan ook deze waarde te maximali-
seren. Zo is er namelijk ookmeerwinst voor de aandeel-
houders, maar ook voor medewerkers, klanten
enzovoort. Hierdoor zit meer duurzaamheid in het sys-
teem.

Wrang – de praktijk van macht en moraal

Arnoud Berkel, adviseur NieuwOrganiseren.nl, hoofdre-

dacteur OR-Online.nl

Ondernemingsraden leveren een bijdrage aan het

machtsevenwicht in de onderneming doordat ze beslui-

ten in de onderneming beïnvloeden. Dat dit niet altijd

goed gaat, blijkt uit het volgende voorbeeld uitmijn eigen

praktijk.

Een convenant: dus goed geregeld…

De ondernemingsraad in kwestie was die van een klein

bedrijf, dat deel uitmaakt van een internationaal concern.

Omdat het bedrijf niet paste ‘in de stal’ van de grote

moeder lag het voor de hand dat het bedrijf een keer

verkocht zou gaan worden. Iedereen in het bedrijf was

zich daar van bewust. In een eerder traject, waarin het

bedrijf werd afgesplitst van een andere activiteit, was

daarom door de or in een convenant bedongen dat er

bij verkoopplannen door de moeder eerst onderzocht

zou worden of een management buy-out mogelijk zou

zijn. De or geloofde in de zelfstandigheid van de onder-

neming. Een goed voorbeeld van een proactieve houding

van de or, waarmee de or ook nog eens liet zien dat ze een

groot vertrouwen hadden in het interne management.

Zo gezegd zo gedaan. De or werd op een zeker moment

door de moedermaatschappij bijeen geroepen en hen

werd medegedeeld dat het moment daar was: de onder-

neming zou worden verkocht. En uiteraard werd de ma-

nagement buy-out onderzocht, want dat lag immers vast

in het convenant.

Werk aan de winkel dus. Twee managers hebben samen

met een externe adviseur een plan gesmeed voor de over-

name. De or, de banken, de kersverse driekoppige direc-

tie/eigenaren, het personeel, de klanten, de verkopende

moedermaatschappij, iedereen was enthousiast. Het be-

drijf betrok een nieuw pand, groeide, versterkte zijn ei-

gen identiteit, leidde nieuwe mensen op, haalde nieuwe

klanten binnen en de or kreeg complimenten van ieder-

een. Tot zover een successtory dus.

We werken er aan, maar zoiets kost tijd

Wat de or van belang vondwas dat ook dewerknemers na

de verzelfstandiging zouden kunnen delen in het succes

en dus had men de afspraak gemaakt dat ook de werkne-

mers een percentage aandelen zouden kunnen krijgen.

Alle partijen waren het eens over deze afspraak. Het

enige probleem was dat het pas geregeld kon worden

nadat de verkooptransactie was afgerond. Hier waren

een aantal reden voor die o.a. te maken hadden met het

verkrijgen van de financiering.

Toen de verkoop/verzelfstandiging een feit was ging ui-

teraard alle aandacht en energie uit naar het ontwikkelen

van de onderneming, de verhuizing, de klanten, het op-

leiden van personeel enz. De or-leden hadden het razend

druk met hun werk. Het overleg met de bestuurder liep

prima. De or vroeg regelmatig naar de aandelenpartici-

patie voor het personeel.De accountantwerkte er aanwas
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het antwoord, maar het uitwerken van zulke regelingen

kostte gewoon tijd.

Vanaf dat moment ging het snel…

Een klein jaar na de verzelfstandiging riep de directeur

de or bij zich voor een overleg. Er was een serieuze koper

voor de onderneming. De deal was eigenlijk al bijna

rond, maar natuurlijk moest de or nog advies uitbrengen.

De directeur wilde de or daarom graag voorstellen aan de

koper. Dat bleek de meest gevreesde concurrent te zijn,

een prijsvechter waarvan eerder in de or nog werd ge-

grapt dat het hun grootste nachtmerrie zou zijn als de

onderneming aan die concurrent verkocht zou worden.

Door het convenant hadden ze over de verzelfstandiging

een veel beter perspectief gecreëerd voor de onderne-

ming. De koper was in zijn gesprek met de or heel hel-

der. Met or’s had hij niets. In zijn eigen onderneming

had hij dan ook geen or. De deal was wat hem betrof

rond.

Vanaf dat moment ging het snel. De or ontving een ad-

viesaanvraag met daarbij de boodschap dat zij snel met

een advies moest komen want anders zou de koper afha-

ken. De drie huidige eigenaren vonden het een goede

deal met veel kansen voor iedereen. De or voelde druk

van de directie en wist dat de pleuris zou uitbreken als ze

tegen zouden zijn. Tegelijkertijd vroegen de or-leden

zich af hoe de nieuwe situatie na de overname er uit

zou zien en vreesden de nieuwe directeur/koper. Die

had immers duidelijk laten blijkendatmedezeggenschap

geen item was in zijn onderneming. Nu je mond open

doen zou betekenen dat je na de overname wellicht een

onmogelijke positie had en misschien zelfs je baan kwijt

zou raken. De vrees voor baanverlies en de impact die dat

op de privésituatie zou hebbennam zienderogen de over-

hand. De or-leden waren kostwinner, hadden een gezin

en een eigen huis, wat moesten ze? Ik hoef niet uit te

leggen dat de behandeling van de adviesaanvraag pijnlijk

was, maar dat de or akkoord ging met de overname.

Het gevolg: de drie directeur/eigenaren hebben alle drie

een miljoen euro opgestreken met de verkoop van een

bedrijf waar ze slechts een klein jaar verantwoordelijk

voor waren. Een jaar na de verkoop werken nog slechts

een handvol mensen van het oorspronkelijke bedrijf bij

de nieuwe onderneming. De rest is uit onvrede vertrok-

ken of ontslagen.

De moraal: welke moraal?

Ja, dewerknemershaddenwellicht steviger gestaan als de

aandelenparticipatie in het eerste jaar voor elkaar was

geweest. Maar dan nog, als gewone werknemer in de or

je rug recht houden en de verkoop tegen houden, ze za-

gen het zichzelf niet doen. Ze wilden geen Don Quichot

zijn, geen klokkenluider worden. Liever werk en zeker-

heid in de toekomst. De crisis had al te veel voorbeelden

laten zien van hoe het mis kan gaan.

En de drie directeuren? Zij hebben nog een tijdje voor de

nieuwe ondernemer gewerkt en zijn toen vertrokken. Ik

vraagmij wel eens af hoe zij zich zouden voelen. Zouden

zij denken: ik heb gewoon goed zaken gedaan?De onder-

neming op tijd gekocht, en met een goede winst door-

verkocht? Dat is handel, toch?

Met name de rol van de nieuw aangetrokken directeur bij

de verzelfstandiging bleek achteraf dubieus. De or had

keurig advies uitgebracht over zijn aanstelling, maar had

achteraf gezien misschien beter naar zijn achtergrond

moeten kijken. De man bleek een bedrijvendokter die

al eerder in korte tijd bedrijven had laten floreren. Maar

goed, voor de orwas dit juist een teken dat deman in staat

was om de onderneming op een hoger plan te krijgen.

De vraag die achteraf op komt is of bij de verzelfstandi-

ging de uiteindelijke koper al niet in beeld was bij de

directie en er in zekere zin dus een vooropgezet plan

was. Als dat zo is heeft de or met het convenant voor de

managementbuy-out de directie nog een handje gehol-

pen ook.We zullen het nooit weten.Wat bij kopjes koffie

besproken wordt, ligt niet vast in notulen.

Waarom laten we het gebeuren?

Wat ik niet begrijp is hoe het kan dat we dit soort dingen

met zijn allen laten gebeuren.Als adviseur stond ook ik er

bij en keek er naar. Allemaal hebben we ons best gedaan

de onderneming enhet personeel eenmooi perspectief te

bieden. Het is een persoonlijke ervaring waar ik me nog

steeds boos over kan maken. Ja, de or zorgt voor een

machtsevenwicht in de onderneming maar zolang er

mensen zijn die zich op deze wijze verrijken is het even-

wicht ver te zoeken.

1.9 Veranderingen gaan steeds sneller

Door technologische ontwikkelingen, globalisering
en digitalisering gaan de meeste ontwikkelingen niet
langer lineair maar exponentieel. De Griekse filosoof
Heraclitus zei het destijds al: ‘verandering is de enige
constante’. Hij zou zijn ogen uit gekeken hebben als hij
nu nog evenmocht rondkijken. Het rijtje van verrassin-
gen zou oneindig voor hem zijn. Het gevolg binnen
organisaties: verbeterprogramma’s, efficiëntieslagen,
kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverande-
ring, klantgerichter organiseren... wie heeft er niet
mee te maken? Stilstaan betekent dat je te laat bent.
De muziekindustrie worstelt al jaren met het vasthou-
den aan het oude model waardoor Apple alle ruimte
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kreeg ommet iTunes diemarkt op te schudden en naar
zich toe te trekken. KPN ziet zijn sms-omzet slinken
door WhatsApp. Kodak ging na 140 jaar failliet door de
opkomst van digitale fotografie. De ontwikkelingen
gaan snel, jemoet in beweging blijven. Het gevaar daar-
bij is dat mensen verandertrauma’s oplopen, verander-
moe en veranderziek worden.

“Welk kantoor je ook binnenloopt, de veranderprocessen

buitelen over elkaar heen.Zeworden niet afgemaakt, leveren
bar zelden het beloofde moois op maar kosten wél veel ener-
gie. Het moet toch te denken geven dat we elkaar telkens

opnieuw een betere toekomst beloven maar dat het netto
resultaat is – over het geheel genomen – dat het vertrouwen

in die betere toekomst glans verliest. Kantoorbewoners zijn
het veranderen zat; het krediet is op. Ze geloven het niet

meer.”

Meer dan ooit moeten organisaties de snelheid van
complexe veranderingen bij zien te houden, maar de
grote vraag is hoe je ze vorm geeft. Het vraagt om voort-
durende kleine aanpassingen, zoals dat bijvoorbeeld bij
Scania (zie bijlage 8) gebeurt. Kleine aanpassingenmet
aantoonbaar effect geven energie en nodigen uit om
vervolgstapjes te zetten. Mensen worden er over het

algemeen niet warm van om te doen wat anderen heb-
ben bedacht. Geef je veranderingen vorm door ze te
managen, te sturen en te implementeren of door ze te
faciliteren en ze mogelijk te maken? Wij geloven veel
meer in ruimte te geven aan initiatieven van mensen.
Vertrouwen moet, omdat wantrouwen vertraagt. Er is
simpelweg te weinig tijd om eenwij/zij cultuur in stand
te houden. Kees Tillema toont in zijn boek ‘Van cijfers
naar waarden’ (2013) overtuigend aan dat onze manier
van organiseren zich slecht verhoudt tot de noodzake-
lijke flexibiliteit.

“De hartslag van een mens kent geen enkel vast ritme. Inten-
siteit en tempo wisselen continu. Omdat het hart zich steeds

aanpast aanwisselende omstandigheden. Pas een uur voordat
de natuurlijke dood intreedt koppelt het hart zich los van de

omgeving en laat in veel gevallen een zeer gelijkmatige hart-
slag zien. Organiseren is een levendige aangelegenheid.

Waarom zijn veel managementinstrumenten dan zo sterk
gericht op een ‘vast ritme’? In bovenstaande metafoor zou
dat leiden tot een organisatie die ten dode is opgeschreven.”

En hoe zit het dan met het ritme van de traditionele
medezeggenschapmet haar vaste cyclus van or- en over-
legvergaderingen?
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Hoofdstuk 2 Nieuwe vormen van organiseren

Klassiek organiseren staat onder druk, in een wereld
waarin alles in razend tempo verandert en waarin orga-
nisaties antwoordmoeten geven op revolutionaire tech-
nologische ontwikkelingen, mondiale verschuivingen
in economische activiteiten en waarin ze hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen.
Daarbij krijgen mensen steeds meer moeite met de
regeldrift en bureaucratie binnen klassieke organisa-
ties. Overleven in onze moderne tijd vraagt geen top-
down sturing en controle maar flexibiliteit en wend-
baarheid. Dit betekent dat de huidige overtuigingen
over management en organiseren ter discussie gesteld
moeten worden; deze stammen namelijk nog uit het
begin van de vorige eeuw. Ze hebben zich in veel orga-
nisaties ontwikkeld tot een strak ritme van repeterende
administratieve handelingen; budgetten en spread-
sheets staan daarin centraal. Echter, gezien de snelheid
en intensiteit van de ontwikkelingen volstaat ‘spread-
sheet management’ niet meer. De organisatie verzandt
in inertie en de gemiddelde manager heeft het gevoel
continu achter de feiten aan te lopen.

Sociaal ondernemer Peter van Luttervelt: “Veranderingen
in de samenleving gaan exponentieel, dat wil zeggen dat er

niet meer een wij-zij cultuur kan blijven bestaan tussen be-
stuurders en werkers. Met elkaar worden we gedwongen om

dagelijks te innoveren, nieuwe wegen te bewandelen, flexibel
te organiseren, het grote niet voorspelbare is wellicht de grote

uitdaging voor leiderschap en die ligt ook bij medewerkers.”

In de bestseller ‘Verdraaide organisaties’ (2012) laten
Wouter Hart en co-auteurMarius Buiting zien waarom
het zo lastig is om de zaak op orde te krijgen. Er wordt
heel hard gewerkt aan het formuleren van beleid op
alle terreinen, het in kaart brengen van de processen,
het opstellen van procedures, protocollen en werkin-
structies. Aan het helder beschrijven van taken, be-
voegdheden en verantwoordelijkheden met de daarbij
behorende functieprofielen. Aan het inrichten van een
dashboard, aan kennismanagement, capaciteitsmana-
gement, projectmanagement, kwaliteitsmanagement
etc. en er lopen talloze projecten tegelijkertijd om recht
te doen aan alles wat er nog meer moet gebeuren om
de boel op orde te krijgen. De ene reorganisatie is
nog niet afgerond of de volgende dient zich alweer
aan. Echter, de wereld is veel minder maakbaar en be-
heersbaar dan we geneigd zijn te denken. En omdat de

organisaties van tegenwoordig met veel meer variatie
te maken hebben dan de productiebedrijven waar we
in de 20e eeuw mee te maken hadden, leidt de succes-
volle manier van organiseren van toen nu tot een veel te
complexe bedrijfsvoering, enorm veel bureaucratie,
grote stafafdelingen en miljoenen en miljoenen aan
middelen die naar het ‘afkrijgen’ van die systeemwereld
gaan.

Bij klassiek organiseren staat de systeemwereld centraal
in plaats van de ‘leefwereld’ van de klant en de profes-
sional. Er is daarmee als het ware een denkrichting, een
manier van organiseren gecreëerd die van buiten naar
binnen loopt en dieWouter Hart bestempelt als de ‘ver-
draaide organisatie’. De indicatiestelling wordt belang-
rijker dan het liefdevol zorgen voor de cliënt. De Cito-
toets wordt belangrijker dan de unieke leerbehoefte van
de leerling. Het voldoen aan de bonnenquota wordt be-
langrijker dan het goed inschatten van hetmoment zelf.
Het halen van de targets wordt belangrijker dan het
toevoegen van waarde en het bedienen van de klant.
Dit alles leidt uiteindelijk tot een lage klanttevreden-
heid, ongemotiveerde professionals en dus tot slechte
bedrijfsresultaten.

Er is behoefte aan fundamentele veranderingen: van
klassiek organiseren naar nieuw organiseren, organise-
ren vanuit ambities, waarden en vertrouwen. Weten-
schappers spreken van ‘transitie’: een overgang van de
ene naar de andere periode. Bij zo’n beweging zie je
altijd dat het schuurt, piept en kraakt en dat het gepaard
gaat met groeipijnen.

2.1 Een nieuwe kijk op organiseren

Zoals gezegd, tot op de dag van vandaag zien we dat de
meeste organisaties nog steeds worden geleid op basis
van management principes die meer dan een eeuw te-
ruggaan. Omons heen zienwe dat het schuurt, piept en
kraakt.We zien echter ook steedsmeer voorbeelden van
‘nieuworganiseren’. De bekendste zijn het Braziliaanse
Semco van Ricardo Semler en in eigen land Buurtzorg,
maar ook ‘gewone’ organisaties laten zich inspireren
door nieuwe denkwijzen over organisaties en organise-
ren. Hieronder noemen wij de belangrijkste kenmer-
ken van deze nieuwe kijk op organiseren.
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Sturen op waarden en principes. Niet sturen op winst-
maximalisatie en planning & control, maar op collectieve
ambitie en op gedeelde waarden. Het gaat hierbij om de
vraag welke waarde je wilt creëren voor de klant en voor
de maatschappij en op welke wijze je met elkaar om wilt
gaan. Jan de Jonge, Rob Janssens en Harro Labrujere
noemen in hun boekje ‘Nieuw organiseren, organiseren
vanuit vertrouwen’ de volgende principes: vertrouwen,
waardetoevoeging, verantwoordelijkheid, binding, ont-
spanning en congruentie. Vertrouwen is een centraal
begrip: ruimte geven aan professionals om hun eigen
plannen te maken en hun eigen ambities te realiseren,
vanuit de overtuiging dat mensen intrinsiek gemotiveerd
zijn om bij te dragen aan gedeelde ambities.

Gijs van Bilsen, inspiration officer bij Pentascope: “De eerste

vraag zou moeten zijn: hebben we vertrouwen in de goede
intentie van alle betrokkenen? Pas bij die vraag werk je

samen vanuit vertrouwen. En bij dat vertrouwen past een
‘Ja, en…’ houding. ‘Ja, en…’ zeggen is accepteren waar
anderen mee komen en dat mooier maken. ‘Ja’, je erkent

de ideeën. Je hoeft het er niet mee een eens te zijn, maar je
gaat wel uit van wat er op tafel ligt. ‘En…’ bouwt daarop

verder. Zo ben je continu bezig elkaars ideeën en acties te
verrijken. Daarmee groeit een voorgestelde verandering een

richting op die alle betrokkenen onderschrijven. Veel sneller
en met meer positieve energie kunnen besluiten en stappen

gemaakt worden.”

Annemieke van der Zijden, directeur GGD West Brabant:
“Waardensturing staat bij ons centraal. Het is dan belang-
rijk dat je je er heel bewust van bent welke waarden je cen-

traal stelt. Het is totaal anders dan vanuit beheersing de
organisatie aansturen. Waar het om gaat is het doorbreken

van patronen waar je met z’n allen jarenlang in vast hebt
gezeten, die dus diep zijn ingesleten.Mijn grootste uitdaging

daarin is: daadwerkelijk waarmaken wat we bedacht heb-
ben en daarbij het geduld bewaren dat daarvoor nodig is.”

Klein binnen groot. Binnen grote organisaties worden
de voordelen van kleinschaligheid bereikt door de orga-
nisatie op te knippen in relatief kleine eenheden met
een eigen verantwoordelijkheid voor resultaat en klant
en door ‘het hoofdkantoor’ zo klein mogelijk klein te
houden. Met deze vorm van decentralisatie keert de
menselijke maat terug in organisaties. Beleid wordt ge-
koppeld aan de uitvoering en de decentrale eenheden
krijgen veel eigen verantwoordelijkheden en regelmo-
gelijkheden. Het primair proces is leidend. Er zijn zo
weinig mogelijk managementlagen, stafafdelingen, re-
gels en bureaucratie die het primaire proces kunnen
verstoren en belemmeren.

Van verticaal naar horizontaal. Relaties en contacten
zijn horizontaal en gelijkwaardig. In plaats van dat het

management informatie zendt gaat het steeds vaker om
tweerichtingsverkeer (dialoog) binnen de organisatie.
Leidinggevenden dwingen gedrag niet af door hun hië-
rarchische positie maar engageren medewerkers door
hun visie, hun geloofwaardigheid en hun bijdrage. Dit
impliceert een platte organisatie met directe contacten
en het ontbreken van een kloof tussen top enwerkvloer.
Intensief gebruik van (sociale) netwerken en van
nieuwe technologie maken het mogelijk om kennis te
delen en beleid te maken met grote groepen mensen.

Niet reorganiseren maar organisch ontwikkelen. Klas-
sieke, bureaucratische organisaties kenmerken zich
door een scheiding tussen denken en doen. Dat vertaalt
zich naar organisatieveranderingen: deze kennen een
denkfase (ontwerp) en een doefase (implementatie).
Binnen een moderne, lerende organisatie is geen
sprake van reorganisaties en blauwdrukken, maar van
werkenderwijs veranderen en experimenteren. Geen
strak geformuleerde doelen maar richtingen aangeven.
Niet top-down plannen maken en deze opleggen, maar
medewerkers uitnodigen en inspireren om samen met
anderen hun eigen plannen te maken. Veranderen
wordt gezien als een expeditie, een trektocht.

Annemiek van der Zijden, directeur GGD West Brabant:
“Wewillen naar een andermodel, uitgaand van de principes

van nieuw organiseren. We hebben nog geen plan, maar we
gaan het samen ontdekken en ontwikkelen. Ik word er blij

van hoe we het nu doen, hoe we daarover met elkaar in
gesprek zijn.”

Gedeeld leiderschap. De roep om nieuw leiderschap
wordt alsmaar groter. De samenleving is opener en
transparanter geworden en dat betekent dat ‘traditione-
le’ leiders kwetsbaarder zijn dan vroeger het geval was.
Een verschuiving is nodig van controle en sturing
naar vertrouwen en begeleiden: dienend leiderschap
in plaats van hiërarchisch leiderschap. Leiderschap is
niet langer een afgebakende taak, gekoppeld aan een
vaste groep van functies met bijbehorende status.
Het wordt een sociaal proces dat door meerdere perso-
nen vanuit verschillende soorten functies en processen
en ook verschillende organisatorische kaders kan wor-
den ingevuld. Jelle Dijkstra en Paul-Peter Feld noemen
in hun boek ‘Gedeeld leiderschap’ de kwaliteiten
van de nieuwe leider 2.0: persoonlijke kracht, passie,
innovatiegerichtheid en lerend vermogen, helikopter-
blik, netwerkvaardigheden, organiserend vermogen,
coachingsvaardigheid, conflictmanagement, culturele
sensitiviteit, dilemma’s verbinden.

Sociaal ondernemer Peter van Luttervelt: “Zowel managers
als medewerkers zullen een gevoel van bevrijding ervaren als

nieuwe systemen, zoals dat van Semco, worden ingevoerd.
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De kosten zullen dalen omdat de organisatie lean en mean

wordt. De teamleden zullen veel meer gezamenlijke verant-
woordelijkheid krijgen, in samenwerking met de klant.

Daardoor kun je dingen niet meer van je af schuiven of
anderen de schuld geven. Je bentmet z’nallen verantwoorde-

lijk voor het teamresultaat, dus als je geen gelijkwaardig
teamlid bent werkt het niet.”

Norbert Laane, advocaat medezeggenschap en arbeidsrecht

bij KienhuisHoving uit Enschede: “Met nieuw organiseren
komt de cultuur nietmeer van bovenmaar van dewerkvloer,
dankzij de or en de bestuurder”.

De evolutie van Nieuw Organiseren

Bas Dingjan, trainer/adviseur bij adviesbureau ATIM

Sinds 2006 ben ik als trainer/adviseur werkzaam op het

terrein van de medezeggenschap. Ik ben gefascineerd

door de vraag ‘wat maakt een medezeggenschapsorgaan

invloedrijk?’Mijn fascinatie voor deze vraag is eigenlijk al

veel eerder ontstaan. Een belangrijke dag inmijn leven is

11 februari 1990. Ik zat in de auto toen ik hoorde dat

Nelson Mandela vrijgelaten zou worden. Mandela is

voor mij een belangrijke inspiratiebron omdat hij ver-

schil wilde maken; in de organisaties waar ik voor werk

probeer ik dat ook. De link tussen deze intrinsieke drijf-

veer en mijn werk als medezeggenschapstrainer en –ad-

viseur is de volgende: wat mij opvalt is dat er or’s zijn die

heel veel voor elkaar krijgen en dus verschil weten te

maken en er zijn ook heel veel or’s die nauwelijks iets

voor elkaar krijgen. Ik vraag me af hoe dat komt. Wat is

het geheim van or’s die het verschil weten te maken?

Mindset is bepalend voor succes

Tien jaar geleden werkte ik als sociocratisch scholings-

deskundige aan de invoering van sociocratie binnen een

organisatie. Ik kwam er met vallen en opstaan achter dat

het herverdelen van zeggenschap door het invoeren van

een nieuw model een uiterst taai vraagstuk is. Ik ging er

van uit dat het nieuwemodel zou leiden tot ander, ‘gelijk-

waardiger’ gedrag van bestuur en medewerkers. Ik zag

echter dat ondanks dat het model binnen deze organisa-

tie veranderde een top-down stijl van besturen bleef be-

staan en dat medewerkers zich als ‘ondergeschikten’

bleven gedragen.

In de jaren van contemplatie over ‘medezeggenschaps-

organen die het verschil weten te maken’ kwam ik ge-

leidelijk tot een aantal (voormij) belangrijke inzichten. In

de eerste plaats dat de effectiviteit van een ormede wordt

bepaald door de eigen mindset (sociale psychologie) van

de mensen die actief zijn in deze or. In de tweede plaats

dat het daadwerkelijk herverdelen van de zeggenschap

niet alleen om een wijziging in het besturingsmodel van

de organisatie vraagt,maar ook omhet doorleven van een

paradigmashift ten aanzien van de eigen mindset.

Graag illustreer ik dit principe door het verhaal ‘vastge-

bonden in gedachten’ van Bert Vredevoogd. “Op vakantie

in Sri Lanka, werd ik gefascineerd door de olifanten. De

grootste landdieren stralen een ongelooflijke gratie en rust

uit. Traag maar gestaag lopend, zijn ze op zoek naar eten

waarbij ze tegen pollen gras aanschoppen om ook de wortels

van het gras op te eten. Ondanks hun grote en bijna logge

manier van bewegen zijn ze erg zorgzaam voor hun jongen.

Ze worden dan ook bijna letterlijk door de slurf van hun

moeder omarmd en als de kudde aan het eind van de dag

zich in de rivier baadt, zie je ze genieten. Tijdens dit fraaie

schouwspel vertelde een gids me een bijzonder verhaal. Om

een babyolifant te temmen wordt hij met zijn poot aan een

boom vastgebonden. Het olifantje probeert uiteraard te ont-

snappenmaar hoe hij ook aan zijn ketting trekt, het helpt niet.

Na een tijd leert de olifant dat het geen zin heeft, omdat hij

weet dat de ketting en de boom sterker zijn en geeft hij de strijd

op. Deze overtuiging verankert zich letterlijk in zijn brein. Als

de olifant volwassen is, kan hij met gemak een boom vellen

maar zijn geloof in het ‘niet kunnen’ heeft gewonnen. Op een

dag brak er brand uit en werd een volwassen olifant door het

vuur bedreigd. De olifant stampte met zijn poten, brulde het

uit maar deed geen pogingen om zich van de ketting en de

boomdie hem vast hielden te bevrijden, hij wist immers dat dit

geen zin had. Zelfs zijn doodsstrijd kon hem niet overtuigen

omhet te proberen.Uiteindelijk kon de olifantentrainer geluk-

kig de ketting van de olifant los maken en kon de olifant

ontsnappen.”

De afgelopen periode ben ik regelmatig van dichtbij be-

trokken geweest bij conflicten waarbij het organisatiebe-

lang botste met het persoonlijke belang. En wanneer ik

kritisch naar een aantal van deze conflicten kijk dan zie ik

vaakmensen die hun persoonlijke belang boven het rede-

lijke organisatiebelang stellen. Ik heb meegemaakt dat

mensen van mening waren dat vanwege hun persoon-

lijke belang voor de organisatie echt noodzakelijke maat-

regelen niet genomen zouden moeten worden. In dat

geval is er in mijn optiek sprake van een doorgeslagen

individueel belang. Net zoals er sprake kan zijn van een

doorgeslagen organisatiebelang: een organisatiebelang

dat harteloos voorbij gaat aan belangen van individuen.

‘Nieuw organiseren’ beoogt deze belangen met elkaar in

overeenstemming te brengen.

Nieuw organiseren als voorbeschikt feit

Mijn persoonlijk perspectief op ontwikkelingen ten aan-

zien van nieuw organiseren en (mede)zeggenschap

is voor een belangrijk deel gevormd op basis van het

boek ‘Over de Democratie in Amerika’ van Alexis de
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Tocqueville, ‘een must voor elk serieus, reflectief mens’

aldus Adreas Kinning. Democratie is voor Tocqueville

niet alleen een staatkundig model. Democratie heeft vol-

gens hemookbetrekkingopdemanierwaaropde samen-

leving en organisaties in brede zin zijn ingericht, op de

omgangsvormen tussenmensen, gevoelens enmanieren

van doen met betrekking tot van alles en nog wat. Het is

dus ook een sociologisch en psychologisch begrip. Dit

brede perspectief is voor mij ook van toepassing op het

nadenken over nieuw organiseren of het herverdelen

van (mede)zeggenschap. Het bijzondere is dat dit boek

(in twee delen) verscheen in 1835 en in 1840 en nog

steeds feilloos beschrijft waarom we tot op de dag van

vandaag bezig zijn met nieuw organiseren. Tocqueville

vertaalt het begrip democratie namelijk naar standsge-

lijkheid of wel sociale gelijkheid. Sinds mijn kennisma-

king met het gedachtegoed van Tocqueville is nieuw

organiseren voor mij slechts een volgende stap in de evo-

lutie van het denken over (mede)zeggenschap binnen

organisaties.

Tocqueville heeft over democratie de volgende uitspraak

gedaan: “De geleidelijke ontwikkeling van standsgelijk-

heid is dus een voorbeschikt feit; zij heeft er de voor-

naamste kenmerken van: zij is universeel, zij is

duurzaam, zij ontsnapt aan de macht van de mens, alle

gebeurtenissen en allemensen dienenhaar ontwikkeling

(…) De democratie onderrichten, waar mogelijk haar

overtuigingen nieuw leven inblazen, haar zeden zuive-

ren, haar beweging regelen, haar gebrek aan ervaring

geleidelijk vervangen door kennis van publieke zaken,

haar blinde instincten door kennis van haar ware belan-

gen, haar staatsbestel aanpassen aan tijd en plaats, het

wijzigen naargelang de omstandigheden van mensen:

dat is vandaag de eerste plicht die is opgelegd aan hen

die de samenleving leiden”.

Ik ben er van overtuigd dat de geleidelijke ontwikkeling

van nieuw organiseren een voorbeschikt feit is. Ik denk

dat de evolutie van ons denken over (mede)zeggenschap

ons uiteindelijk zal leiden in de richting van nieuw orga-

niseren, een volgende fundamentele stap in de stands-

gelijkheid tussen mensen binnen organisaties. En ik

denk dat nieuworganiserendoordenken, haar onderrich-

ten, haar beweging regelen, haar aanpassen aan tijd en

plaats onze taak is.

Literatuur

Alexis de Toqueville, Over de democratie in Amerika

Tocqueville (1835/1840), Prometheus, Brussel 2008.

De regel van Sint Benedictus, vertaald en toegelicht door

V. Hunink, Atheneum-Polak&Van Gennep, Amsterdam

2003.

Wil Derkse, Een levensregel voor beginners. Benedic-

tijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven. Lannoo, Tielt,

2000.

2.2 Nieuwe organisatieconcepten

Moderne organisaties, gebaseerd op de principes van
Nieuw Organiseren, bestaan uit een netwerk van zelf-
sturende teams waar alle cruciale bedrijfsfuncties bij
elkaar komen. Het vertrekpunt is vakmanschap en in-
trinsieke motivatie. De wijze waarop de teams werken
en samenwerken is meestal gebaseerd op nieuwe orga-
nisatieconcepten, waarvan we in deze paragraaf de drie
belangrijkste noemen: Lean Management, Sociocratie
en Holacratie.

2.2.1 LEAN MANAGEMENT

Bij de term ‘Lean Management’ is de eerste gedachte
vaak: bezuinigen, reorganiseren of afslanken. Henk
Hop, adviseur Lean Management zegt daarover: “Ik
snap het wel, het woord Lean is misleidend. De letter-
lijke betekenis is ‘slank’, dus de koppeling met afslan-
ken is zo gemaakt. Maar dat heeft niets met Lean te
maken en ik kan je verzekeren dat elk Lean initiatief
dat gebruikt wordt om te reorganiseren het uiteinde-
lijke doel van Lean onderuit zal halen. Een andere defi-
nitie die ik ookwel hoor, ‘meer doenmetminder’, is ook
misleidend. Ja, dat kan wel het geval zijn, dat je inder-
daad een productiviteitsverbetering ziet daar waar je
Lean toepast. Maar nogmaals, niet met het doel een
organisatie af te slanken.”

Maarwat is Leandanwel? Lean gaat overwaarde leveren
voor de klant en het uitbannen van alles wat je ervan
weerhoudt om dat te doen. Die laatste categorie wordt
binnen Lean dan ook wel ‘verspillingen’ genoemd. Ver-
spillingen zijn al die zaken en activiteiten die uiteinde-
lijk niet bijdragen aan het leveren van de waarde aan de
klant. Lean is verspillingen zien en elimineren. Een
(productie)proces dat ‘lean’ is voegt veel klantwaarde
toe en kent weinig verspillingen. Maar Lean is meer
dan alleen een methode, het is vooral een filosofie,
een manier van werken waarbij alles en iedereen in de
onderneming is gericht op het creëren van waardestro-
men in alle processen en het elimineren van verspillin-
gen: ‘dagelijks met elkaar nadenken en naar elkaar
luisteren met als doel je processen continu en blijvend
te verbeteren’.

Het gedachtegoed van Lean gaat uit van participatie, die-
nend leiderschap en vertrouwen in de kennis en kunde
van medewerkers. Lean is daarmee een leiderschaps- en
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organisatiefilosofie, die medewerkers in hun kracht zet.
Op deze wijze toegepast leidt Lean tot aantoonbaar ho-
gere medewerkertevredenheid en binding met de orga-
nisatie. Het gevaar is dat Lean wordt ingezet als een
instrument om personeelskosten te reduceren. De or
is een belangrijke partij om hiervoor te waken. Lean
heeft zijn wortels in productiebedrijven, maar wordt in-
middels ook met succes toegepast in andere sectoren,
zoals banken en verzekeraars, telecom, energie, trans-
port en logistiek, zorg en overheid.

2.2.2 SOCIOCRATIE

Sociocratie is een organisatiemodel dat uitgaat van
gelijkwaardigheid. Om deze gelijkwaardigheid daad-
werkelijk te realiseren, wordt de besluitvorming ge-
organiseerd volgens het ‘consentbeginsel’. Dit houdt
in dat een besluit pas genomen is, wanneer geen van
de aanwezige leden (beargumenteerd en overwegend)
bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit. De
naam sociocratie komt van de Latijnse enGrieksewoor-
den socius=medemens en kratein=regeren: de mede-
mens regeert. Het concept van het sociocratie werd in
de 19e eeuw ontwikkeld door de Franse filosoof Au-
guste Comte. Het idee werd nieuw leven ingeblazen
door de Nederlandse pedagoog Kees Boeke, die er de
volgende stap van de democratie in zag. De sociocrati-
sche methode gaat verder dan het democratisch begin-
sel, waarin de meerderheid beslist: niet langer de
meeste stemmen gelden maar alle stemmen gelden.
In de jaren zeventig werd de sociocratie voor het eerst
in een bedrijf ingevoerd, doorGerard Endenburg bij het
door hem geleide elektrotechnisch bedrijf. Dit resul-
teerde in een formele organisatiemethode genaamd
de Sociocratische Kring Methode. Een organisatie die
werkt volgens de SKM is opgebouwd uit kringen. Een
kring is een relatief autonome groep personen met een
gemeenschappelijk doel. Een kringmag zelfstandig be-
sluiten nemen binnen de grenzen die door de naastho-
gere kring op basis van consent zijn gesteld. De
verbinding tussen twee kringen bestaat uit een dubbele
koppeling: ten minste twee personen uit een kring ne-
men deel aan de besluitvorming in de naasthogere
kring: de functioneel leidinggevende en de gekozen af-
gevaardigde.

SKM gaat dus verder dan meer mensen laten meepra-
ten. De website van het Sociocratisch Centrum Neder-
land zegt hierover: “Ze helpt álle medewerkers mee te
laten beslissen over beleid, zodat ze zich daadwerkelijk
medeverantwoordelijk gaan voelen voor de organisatie.
SKM maakt van medewerkers mede-ondernemers,
waardoor de organisatie floreert en de bedrijfsresulta-
ten verbeteren. Meepraten is goed, meebeslissen is

beter. Dan benut je het volledige potentieel in de orga-
nisatie, en daarmee de kansen op verbetering van pro-
ducten of dienstverlening en het rendement.” Paul
Stork, directeur van Fabrique, bedrijf voor merken, de-
sign en interactie: “Geluiden uit de organisatie komen
nu sneller en beter in de besluitvorming. SKM biedt
een simpele structuur met simpele regels voor een
spannende en dynamische organisatie.” Bram van de
Langenberg, directeur thuiszorgorganisatie IVT zorg:
“De gespreksonderwerpen in de beleidskringen staan
dicht bij de praktijk. Medewerkers zijn medeverant-
woordelijk voor hun eigen afdelingen en de invulling
van hun eigen werkzaamheden. Dit leidt tot grotere
betrokkenheid.” Thea Roolfs, oprichter Boqx0, financi-
eel-administratieve diensten: “De SKM maakt het mo-
gelijk al het potentieel in een organisatie te benutten.”
Kees Hagenaar, bedrijfsleider Centraal Dieren Labora-
torium, Radboud Universiteit Nijmegen: “Mensen zijn
alerter op het reilen en zeilen van het bedrijf, en voelen
zich vrij om verbetervoorstellen in te brengen.”

DeSKMwordt sinds eind jaren zeventig door een groei-
end aantal organisaties toegepast. Interessant is dat or-
ganisaties die werken met de Sociocratische Kring
Methode ontheffing kunnen krijgen van het instellen
van een ondernemingsraad.

2.2.3 HOLACRATIE

Holacratie is een nieuwe manier van het inrichten en
besturen van organisaties waarbij de nadruk ligt op zelf-
organisatie enhet ontwikkelen van collectieve kennis en
creativiteit. Holacratie is ontworpen voor organisaties
en maakt een fundamenteel onderscheid tussen de rol-
len die een organisatie heeft en de mensen die deze
vervullen. De naam verwijst naar besturing door de ‘ho-
larchie’, of de natuurlijke structuur van de organisatie.
“Holacratie is een radicaal nieuwe organisatievorm
waarin geen plaats is voor managers, bureaucratie en
kantoorpolitiek, en waarbij de macht bij de medewer-
kers ligt. Beslissingen inholacratischeorganisatieswor-
den genomen volgens strikte spelregels die zijn
vastgelegd in een ‘grondwet’ waar iedereen (ook de di-
rectie) zich aan dient te houden.”

De holacratische organisatiestructuur bestaat uit zelfor-
ganiserende cirkels die dubbel-gelinkt zijn met elkaar.
De dubbele link bestaat uit een ‘lead link’, die stuurt op
resultaten, en een ‘representative link’, of kortweg ‘rep
link’, die zorg draagt voor de gezondheid van de cirkel.
Zelforganisatie krijgt vorm via de overlegstructuur,
waarin onderscheid wordt gemaakt tussen het operatio-
nele proces (het werk) en het beleidsmatige proces (de
organisatie van het werk). Elke cirkel kent korte dage-
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lijkse updates en een wekelijks werkoverleg waarin op
effectieve wijze informatie wordt uitgewisseld en opera-
tionele besluiten worden genomen. Daarnaast komt de
cirkel op minder frequente basis (bijv. maandelijks) bij-
een voor het roloverleg. In dit overleg staan het formele
beleid en de rollen en verantwoordelijkheden centraal.
Deze worden gecreëerd, gewijzigd of geschrapt volgens
de drie principes van dynamisch sturen: 1. besluiten
worden gebaseerd op actuele spanningen (wat is, niet
wat als); 2. elk besluit kan op elk moment herzien wor-
den; 3. het doel is een werkbaar besluit, niet het ‘beste’
besluit (want dat ontstaat gaandeweg, als nieuwe infor-
matie wordt geïntegreerd in het besluit).

De combinatie van deze drie principes neemt veel ‘ruis’
weg en helpt de organisatie om snelle, werkbare beslui-
ten te nemen en vervolgens op basis van actuele gege-
vens bij te blijven sturen. Het onderscheid tussen het
werkoverleg en het roloverleg maakt een meer gefo-
custe en effectieve overlegcultuur mogelijk, waardoor
de kwaliteit van zowel het operationele als het beleids-
proces sterk verbeterd worden. Holacratie of holacracy
is mede ontwikkeld door Brian Robertson, een direc-
teur van een softwarebedrijf, die het eerst in zijn eigen
bedrijf toepaste. In de beginperiode had Holacratie
sterke overeenkomsten met Sociocratie (Robertson
leerde zelfs Nederlands om de sociocratische geschrif-
ten in hun oorspronkelijke taal te lezen!), maar het
kreeg steeds meer een eigen gezicht. Met zijn
nadruk op iteratief bestuur, adaptieve processen en zelf-
organisatie, haalt Holacratie inspiratie uit agile soft-
ware-ontwikkelingsprocessen en Lean Management.
Holacratie toont veel overeenkomsten met de stakehol-
der-theorie, aangezien zijn structuur ervoor zorgt dat
meerdere stakeholders vertegenwoordigd worden in
het bestuur van de organisatie en dat meerdere organi-
satiesmet gedeelde belangen op bestuursniveau gekop-
peld worden. Daarnaast vormt het boek van David
Allen, Getting things done, een belangrijke inspiratie-
bron. In Nederland schreven Diederick Janse van Rea-
lize! en Marco Bogers van WorkinFlow, beiden
gevestigd in netwerkorganisatiegebouw ‘The Impact
Hub’ in Amsterdam, hun boek ‘Getting Teams Done’,
een praktische handleiding voor het werken met Hola-
cratie.

2.3 Een aantal voorbeelden uit de praktijk

We zien steeds meer organisaties die de principes van
Nieuw Organiseren omarmen. Hieronder geven we
een aantal aansprekende voorbeelden.

Buurtzorg. Het bekendste voorbeeld is Buurtzorg, een
thuiszorgorganisatie die is opgericht door Jos de Blok

met als motto’s ‘menselijkheid boven bureaucratie’ en
‘eerst buurten, dan zorgen’. Buurtzorg is gestart in
2006 en inmiddels uitgegroeid tot een thuiszorgorga-
nisatiemetmeer dan650 teams en8000medewerkers.
Bij Buurtzorg bepaalt de professional hoe het werk
wordt georganiseerd. Er zijn geenmanagers, alleen pro-
fessionals die samenwerken in kleine zelfsturende
teams. De rest van de netwerkorganisatie speelt een
ondersteunende rol.Hierdoor kan de professional flexi-
beler omgaanmet cliënten, waardoor de cliënt uiteinde-
lijk betere zorg krijgt. De keuze van Buurtzorg om te
werken met zelfsturende teams die de relatie tussen
cliënt en professional weer als uitgangspunt nemen
blijkt goed uit te pakken. De directe samenwerking
met huisartsen en andere professionals in de eerste
lijn levert veel nieuwe initiatieven op om de zorg in de
thuissituatie te verbeteren. Ondertussen is Buurtzorg
bezig het werk van de teams een stevige verankering te
geven in een eigenmethodiek. Buurtzorg ismeermalen
verkozen tot beste werkgever van Nederland en oprich-
ter Jos de Blok tot beste bestuurder. De opzet van Buurt-
zorg blijkt ook aantrekkelijk voor andere professionals
in de publieke sector. Toch roept de radicale omkering
van de organisatievorm vooral bij bestuurders en be-
leidsmakers veel vragen op.

Consent. De Twentse scholenorganisatie Consent (zie
bijlage 2) heeft eind 2010 de principes van Nieuw Or-
ganiseren omarmd. Er werd toen gekozen voor een
koersverandering: een aanpak die er vooral op gericht
was verbeteringen binnen scholen mogelijk te maken
en te stimuleren.Niet door ze dat top-downop te leggen,
maar door ze uit te nodigen en te inspireren ommee te
doen. Strategische plannen kregen gestalte via ‘wind-
tunnelsessies’ en ‘wereldcafé’s’ met directeuren, leer-
krachten, ouders, leerlingen, bestuursbureau en Raad
van Toezicht. Om de nieuwemissie handen en voeten te
geven zijn diverse themagroepen ingesteld, bestaande
uit directeuren, stafmedewerkers en leerkrachten. De
aanpak, ondersteund door NieuwOrganiseren.nl was er
een van experimenteren en improviseren. De thema-
groepen werkten niet met uitgebreide projectplannen
maar met ‘VanPlannen’ waarin ze op één A4-tje kern-
achtig opschreven wat ze ‘van plan’ waren. Het traject
leverde veel op. Het leerlingenaantal en marktaandeel
zijn de laatste jaren gegroeid in een krimpende markt.
Ook werd Consent een paar jaar geleden uitgeroepen
tot beste werkgever van Twente en de Achterhoek.
Zoals de naam laat zien heeft Consent zijn wortels in
de Sociocratie. Henk Commelter, projectleider: “We
hanteren het sociocratische principe: als je een overwe-
gend bezwaar hebt moet je wel met een beter voorstel
komen. Je hoeft niet voor te zijn, maar als je tegen bent
moet je met een alternatief komen.” Marcel Poppink,
voorzitter College van Bestuur: “We stimuleren dat
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onze scholen deze methode toepassen, we verplichten
het niet.”

Scania. Een aansprekend voorbeeld van het werkenmet
LeanManagement is Scania (zie bijlage 8) Bij Scania zit
het Lean denken in de haarvaten van het hele bedrijf.
Or-voorzitter Gerrit vanHeerde. “Ons succes is deels te
danken aan de bedrijfsfilosofie die eind jaren negentig
door Scania is overgenomen van Toyota. Deze Lean-
methode is erop gericht om met efficiënt werken en
respect voor de medewerker maximale waarde voor de
klant te realiseren”. Bij Scania betekent dit dat demede-
werker voortdurend wordt betrokken bij de organisatie
en gestimuleerd om zichzelf en zijn eigen werk verder
te ontwikkelen. “De monteur heet bij ons MIP, ‘most
important person’, zegt Martin Greveling, vicevoorzit-
ter van de or. “Hij is de specialist die zelf bepaalt hoe hij
beter, maar ook bijvoorbeeld gezonder, kan werken.”
Omdat te bereiken zijn wekelijks zes productiegroepen
van circa zeven medewerkers een week vrijgesteld van
hun dagelijkse werk om aan een verbetering van het
productieproces te werken. Greveling: “Meestal komen
daar kleine aanpassingen uit die het proces steeds wat
efficiëntermaken.”Het personeel vindt dezewerkwijze
‘hartstikke leuk’, zegt de vicevoorzitter. “Medewerkers
worden betrokken en gehoord. Dat werkt motiverend.”
Lean staat niet op zichzelf. Bij Scania voert bijvoorbeeld
een panel van vijftien medewerkers elk kwartaal een
medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uit. Personeel
kan op de werkvloer en tijdens werktijd het onderzoek
invullen. Met de resultaten gaat het bedrijf serieus aan
de slag.

Vanboeijen. Rond 2010 is bij Vanboeijen, een organi-
satie voor zorg en dienstverlening voor verstandelijk
gehandicapten (zie bijlage 11) gestart met een transitie-
proces onder de naamROL: Regie op Locatie. De essen-
tie is dat op een locatie medewerkers, cliënten en hun
verwanten zoveelmogelijk zelf beslissenwat er gebeurt.
Er wordt dus gewerkt met zelfsturende teams. In prin-
cipe kunnen ze alles doen zonder de centrale diensten
van Vanboeijen in te schakelen; daarvoor hebben ze de
beschikking over een eigen budget. “De maatstaf voor
alle handelen is dat medewerkers ervaren dat ze goed
werk leveren en dat cliënten ervaren dat ze een goed
leven hebben. Het wantrouwen van een centraal geor-
ganiseerde span of control maakt plaats voor vertrou-
wen in de juiste keuzes die op lokaal niveau worden
gemaakt.” Het doel daarbij is: Goed Leven, Mooi
Werk en Financieel Gezond. ROL is gebaseerd op de
principes van de Lean-methodiek. Het uitgangspunt is
dat met dezelfde middelen meer wordt gedaan. Dat be-
tekent dat overbodige handelingen worden tegenge-
gaan. Binnen de teams wordt gewerkt met het
‘Verbeterbord’ met daarop de onderwerpen waarbij

verbetering nodig is. Dit helpt om het gesprek te struc-
tureren en onvermoede oplossingen te verzinnen.
Vraagstukken die op teamniveau niet op te lossen
zijn, komen direct op het verbeterbord terecht waar
het wel thuis hoort. Ook wordt gewerkt met de ‘Kaizen
cirkel’, om problemen te analyseren, doelstellingen te
formuleren, feiten te onderzoeken, en om verbeterin-
gen te genereren, te implementeren en te verankeren.
De voortgang op het gebied van goed leven, mooi werk
en een financieel gezonde organisatiewordt inzichtelijk
gemaakt met metingen.

Het Buitenschoolse Net. Kinderopvangorganisatie Het
Buitenschoolse Net uit Oss deed in 2008 een proef met
de Sociocratische Kring Methode. Inmiddels werkt de
hele organisatie sociocratisch. Daardoor heeft de SER
vrijstelling verleend van de or-verplichting. Directeur
Monique Wösten: “De ontheffing, en de verankering
van de sociocratische methode in onze statuten, zie ik
ook als een borging van onze manier van werken voor
de toekomst. Het gebruik van de SKM is nu niet meer
persoonsafhankelijk. Stel dat ik weg zou gaan, dan blijft
Het Buitenschoolse Net sociocratisch werken. Met de
SKM hebben we ons een nieuwe manier van werken
eigen gemaakt.”Het Buitenschoolse Net heeft met een
tevredenheidsonderzoek laten ziendat demedewerkers
achter het gebruik van de SKM staan. “We hebben er
zelfs twee gehouden, een met een vragenlijst op
naam, en een anoniem. Men gaf beide keren 100 pro-
cent consent aan de werkwijze. Daarnaast hebben we
een medewerkertevredenheid van 8,9. Dat is signifi-
cant hoger dan in andere organisaties.”De SKM garan-
deert betrokkenheid bij de besluitvorming van
iederéén, niet alleen van de or-leden. In de kringen be-
slissen de ruim zeventig medewerkers mee over be-
leidsbesluiten op hun eigen niveau en binnen zijn
eigen domein. Dewerkprocessen zijn erdoor verbeterd.
Alles is nugoed op elkaar afgestemd, het is een integraal
proces. Ook bijvoorbeeld planning & control, de finan-
ciën, de planning: door de verbindingen tussen de krin-
gen zijn die nu nog beter op elkaar afgestemd. “De
solvabiliteit vanHet BuitenschoolseNet is uitzonderlijk
hoog, bijna 68 procent. Enwehebben uitzonderlijk veel
kinderen van negen jaar en ouder in onze opvang: 28
procent. In veel andere organisaties ligt dat rond de 14
procent. Dat is mede toe te schrijven aan onze kinder-
raden, die werken sociocratisch.”

Q42. Lukas van Driel, Q’er bij dit softwarebedrijf: “Wij
doen alles net even anders. Althans, dat vinden wij. We
selecteren projecten op hun innovativiteit en hoe blij
Q’ers er van worden, in plaats van hun winstgevend-
heid. We hebben geen ondernemingsraad, maar een
Blijheidscomité. We hebben geen afdelingen; HR, PR,
systeembeheer e.d. worden gezamenlijk opgepakt. Van
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onze 55 Q’ers kunnen er 53 programmeren. Samen de
schouders er onder om een kras op de planeet te zetten.
Wij zijn een happy place for nerds! Medezeggenschap is
voor ons erg belangrijk; we willen dat iedereenmee helpt
met het besturen van het schip. Ons schip is wendbaar;
de wereld om ons heen verandert ontzettend snel, en wij
zetten alle zeilen bij om dat bij te benen en problemen
voor te blijven. We hebben weinig hiërarchie; de MT
leden zitten op de werkvloer en programmeren vaak
mee. Hoe anders kunnen ze sturen, en weten van welke
beslissingen Q’ers blij worden? De maandelijkse ‘State
of the Qunion’ zorgt er voor dat iedereen weet wat er
binnen Q gebeurt, ook al zijn ze er niet nauw bij betrok-
ken. En voor de mensen die het gevoel van ondernemer-
schap willen delen zijn er mogelijkheden om zich bij het
bedrijf in te kopen. Het gevaar van een organisatie waar
iedereen mee stuurt is dat het moeilijk is om tot een
consensus en beslissing te komen. Om geen wendbaar-
heid te verliezen ligt de beslissingsbevoegdheid bij drie
mensen; iedereen kan zijn zegje doen maar uiteindelijk
is de keuze aan deze drie. Op deze manier proberen we
de spanning en veelzijdigheid van een start-up te com-
bineren met de slagkracht en het uithoudingsvermogen
van een goed lopende onderneming.”

Emesa. Emesa is een voorbeeld van een bedrijf dat ge-
baseerd is op Holacratie. Emesa is marktleider in Ne-
derland op het gebied van online veilingen van
vakanties (onder meer VakantieVeilingen.nl). In 2008
telde het bedrijf zo’n 15medewerkers enmaakte het een
omzet van drie miljoen euro. Inmiddels telt Emesa on-
geveer 175 medewerkers en heeft het een omzet van
meer dan zestig miljoen per jaar. Door de stormachtige
groei van Emesa werden in 2008 steeds meer scheur-
tjes zichtbaar in de organisatie, die tot dan toe ad hoc en
informeel was ingericht. Er kwam steeds meer op het
bureau van mede-oprichter en directeur Marcel Beem-
sterboer terecht, waarmee zijn beschikbaarheid de
‘bottleneck’ werd voor de organisatie. De uitdaging
waar Emesa voor stond, was dat het door de explosieve

groei niet langer in staat was het gewicht van het eigen
succes te dragen. De flexibele en informele manier van
organiseren die tot dan toe een kracht was geweest,
werd nu in toenemende mate een bedreiging. Beem-
sterboer besloot op zoek te gaan naar een manier om
meer duidelijkheid en structuur te scheppen in de in-
terne organisatie en communicatie: “Je wilt niet alles
dicht regelen,” aldus Beemsterboer, “maar wél duide-
lijkheid en verantwoordelijkheid geven zodat je door
kunt blijven groeien. Maar hoe doe je dat?” Er werd
een aanpak gekozen op basis van Holacratie, onder-
steund door bureau Realize! van o.a. Diederick Janse.
Beemsterboer: “Dit gebeurde kort voor de zomervakan-
tie, een periode die voor Emesa traditioneel het drukste
en belangrijkste is. Nu starten was een risico, maar
langer wachtenwas ook geen optie. Ermóest snel struc-
tuur gecreëerdworden om in die tweemaanden niet uit
de bocht te vliegen.”

Voys Telecom. Een minder bekend voorbeeld is Voys
Telecom uit Groningen, een aanbieder van zakelijke
telefonie (omzet 3 miljoen, ongeveer 35 medewerkers).
De missie is om de telecombranche te veranderen in
een klantvriendelijke, behoeftegedreven branche. De
visie op organiseren wordt omschreven als Holacratie:
werken zonder functies, managers en hiërarchie en als
waarden: open, ondersteunend en persoonlijk. Doelen
zijn persoonlijke groei, plezier en zinvolle waarde toe-
voegen. Deze visie, waarden en doelen heeft Voys ge-
concretiseerd in een Handboek, zodat iedereen zich
zelf kan sturen en geen verdere sturing en controle
nodigheeft.Medewerkershebbeneenmethode ontwik-
keld om samen beslissingen te nemen over inschalen,
belonen, functioneren en beoordelen. Verder houdt
Voys iedere dag stand-up sessies. In zo’n sessie wordt
besproken wat iedereen die dag aan het doen is en wor-
den projecten besproken en gemeld. Op die manier
kunnen collega’s aansluiten die ookmee willen werken
aan het project en blijft iedereen op de hoogte vanwat er
speelt binnen het bedrijf.

MEDEZEGGENSCHAP IN BEWEGING

26



Hoofdstuk 3 Naar nieuwe vormen van medezeggenschap

In het vorige hoofdstuk hebben we aangegeven dat or-
ganisaties aan sterke veranderingen onderhevig zijn.
Onze stelling is dat klassieke vormen van organiseren
in de komende jaren steeds meer onder druk komen te
staan en uiteindelijk ten dode opgeschreven zullen zijn.
De toekomst is aan nieuwe organisatievormen die wor-
den gekenmerkt door sturing op basis van waarden en
principes; relatief kleine zelfsturende teams; zo weinig
mogelijk managementlagen, stafafdelingen, regels en
bureaucratie; horizontale, gelijkwaardige relaties; orga-
nisch ontwikkelen in plaats van reorganiseren; en ge-
deeld leiderschap.Wij noemen dit Nieuw Organiseren.

Welke vormen van medezeggenschap horen daarbij?
We geven hieronder eerst in grote lijn aan hoe
medezeggenschap traditioneel georganiseerd is. Ver-
volgens laten we zien welke vernieuwingen op het ge-
bied van (formele en informele) medezeggenschap
mogelijk zijn.

3.1 Klassieke medezeggenschap

Ondernemingsraad, een blok aan het been? Dat is de
titel van een boekje uit 1974. Maar is er in de afgelopen
40 jaar in dat opzicht veel veranderd? Veel onderne-
mingsraden houden zich bezig met het beoordelen
van plannen van de directie, op basis van het advies-
en instemmingsrecht dat voortvloeit uit de Wet op de
ondernemingsraden. Uit onderzoek van een paar jaar
geleden blijkt dat een kwart van de bestuurders de or als
vertragende factor of noodzakelijk kwaad ziet en bijna
de helft van mening is dat een or meer kost dan op-
brengt. Ondernemingsraden zelf klagen vaak dat ze te
weinig informatie van de bestuurder krijgen of dat ze
onder druk worden gezet om in te korte tijd een (posi-
tief) advies of instemming te geven.

Aukje Nauta, hoogleraar Universiteit van Amsterdam en
Kroonlid van de SER: “De huidige formele medezeggen-
schap, gebaseerd op de WOR, institutionaliseert een onge-

lijkwaardige verhouding tussen bestuurder en werknemers.”

In veel gevallenwordtmedezeggenschap gezien als ‘dat
wat de or doet’. De Wet op de ondernemingsraden
speelt hierin een centrale rol en medezeggenschap

wordt derhalve omgeven met rechten en plichten. En
ojee als je je er als bestuurderniet aanhoudt…danhangt
de dreiging van de Ondernemingskamer boven je
hoofd! In die zin zou je de klassieke medezeggenschap
kunnen zien als een harnas. Een veilig harnas wel te
verstaan, maar o zo beklemmend en beperkend. Als je
ooit een harnas hebt aangehad dan weet je hoemoeilijk
het beweegt, en vooral ook hoe lastig het is om er uit te
komen.

Fransis Bosch, directeur van het Talent & Career Center uit
Groningen: “Onlangs kwam ik bij een bedrijf waar we een

plan bespraken om jonge trainees in de organisatie op te lei-
den. Ze kunnen dan gerichte ervaring opdoen én frisse kennis

en ideeën inbrengen. De or reageerde echter in eerste instantie
negatief: ‘ze pikken onze banen in’. Gelukkig zijn ze nu aan

boord en gaat het plan uitgevoerd worden. Als ik met direc-
teuren praat hoor ik regelmatig dat de or niet mee wil werken.

Ik begrijp dat niet; het is toch een ondernemingsraad? Ze
zouden zich moeten beraden, nadenken, raad geven.

Waarom gebeurt dat dan vaak niet? Waarom is de or in de
praktijk vaak een tegen-orgaan? Ik denk dat dat komt omdat
ze niet serieus worden genomen. Immers, or-leden reageren

net als alle andere mensen: ze willen gehoord en serieus ge-
nomen worden. Mijn advies: ga écht met elkaar in gesprek!”

Norbert Laane, Advocaat medezeggenschap en arbeidsrecht

bij KienhuisHoving uit Enschede: “Het spreekwoord luidt:
de cultuur komt van boven. Bij klassiek organiseren is dat

ook zo en regelmatig leidt dat tot teleurstellingen in mede-
zeggenschap.”

Het is dat ook niet zo vreemd dat de belangstelling voor
(formele) medezeggenschap tanende is. In het in 2010
verschenen themaboek ‘Nieuwe vormen van medezeg-
genschap, de WOR voorbij?’, in dezelfde reeks ‘or in
bedrijf’ als het onderhavige themaboek, geeft Bert de
Velde Harsenhorst een overzicht van beelden die leven
over de ondernemingsraad: “Organisaties worden te
complex voor ondernemingsraden. Ondernemingsra-
den hebben alleen belangstelling voor details en niet
voor strategie. Het is te veel een formele medezeggen-
schap die bij de democratisering van de jaren zeventig
hoort. Het werkoverleg of het werken in projectteams
heeft de rol van de ondernemingsraad voor een deel
overgenomen. Onze bedrijven worden te veel gestuurd
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door rendementsdenken. Dit zorgt ervoor dat de sociale
component uit het overleg verdwijnt. Het werk van de
ondernemingsraad is niet aantrekkelijk voor collega’s.
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) past niet
meer in ons bestel. Deze wet heeft zijn beste tijd gehad.
De or wordt niet serieus genomen. Te weinig en vooral
te late informatie van de kant van de directie zorgen
ervoor dat de ondernemingsraad maar matig functio-
neert. Het ontbreekt or-leden aan inzicht. Ze komen te
veel uit de uitvoerende lagen van de organisatie en heb-
ben te weinig zicht op de ingewikkelde materie van be-
drijfsvoering en bedrijfskunde.”

Joop Swieringa, zelfstandig organisatieadviseur: “Om een

goede inbreng te kunnen leveren zijn or-leden zich steeds
meer gaan verdiepen in bedrijfskunde, met echter als gevolg

dat ze ook op dezelfde manier gaan kijken en redeneren als
managers, en daarmee deelworden vande institutieswaaraan

ze geacht worden tegenspel te bieden. Onbewust ingepakt.”

Bovengenoemd themaboek gaat als volgt verder:
“Over al deze factoren en over al deze uitspraken wordt
uitvoerig gepubliceerd om ze te onderzoeken op hun
waarheidsgehalte. De laatste jaren lijkt er een trend te
bestaan ommedezeggenschap te gaan organiseren bui-
ten deWOR om. Ook de wetgever lijkt te denken dat de
WORnietmeer past in ons huidig sociaal bestel. Minis-
ter De Geus heeft immers een paar jaar geleden gepro-
beerd de WOR drastisch om te vormen. Gaan nieuwe
vormen vanmedezeggenschap (per definitie) buiten de
WOR om? Is de wet inderdaad een knellend keurslijf
geworden wat de adem afsnijdt van leuke, moderne en
stimulerende vormen van medezeggenschap?”

Ondernemingsraad, waar waren jullie?

Joop Swieringa, zelfstandig organisatie-adviseur

De naar mijn mening twee beste managementboeken

van deze eeuw zijn van Jeroen Smits: Het Debacle Ahold

(over hoeAhold, en dus ook ons aller AlbertHeijn, aan de

rand van de afgrond werd gebracht door een megalo-

mane bestuursvoorzitter en zijn aanbidders) en De Prooi

(over hoe ABN/AMRO, dé bank, bijna ten onder ging aan

een allesverziekende machtsstrijd in de top van het be-

drijf). Toen het eerste boek in 2007 werd bekroond als

‘beste managementboek van het jaar’ schoot dat bij veel

van de gevestigde, erkende organisatiekundigen en ma-

nagementconsultants in het verkeerde keelgat. In het

boek werden management- en organiseerprocessen

beschreven als waren het thrillers waarin mensen,

verwikkeld in een wespennest van afhankelijke ver- of

wantrouwensrelaties, onderhevig aan intense psycholo-

gische spanningen van eerzucht, adoratie, afkeer en

wraak, soms slimme maar soms ook heel domme,

maar in ieder geval uiterst irrationele beslissingen ne-

men. Niets wetenschappelijk, objectief, rationeel of in-

strumenteel… Het is overigens precies daarom waarom

ik die boeken zo goed vind. Ze gaanniet over theoretische

analyses of constructies, operational benchmarks of stra-

tegische scenario’s, managementtools of beheersinstru-

menten, maar over het echte leven in de wereld van

management en organisatie. Nadien zijn er tientallen

van dit soort boeken – en ook films, documentaires en

toneelstukken – verschenenover even zovelemiskleunen

en debacles. Vestia, Amarans, SNSbank, Rabo, Meavita,

Rochdale … het houdt maar niet op!

De ondernemingsraad doet niet mee

Wat bij al die boeken enz. opvalt: de ondernemingsraad

komt er niet of nauwelijks in voor.Het Debacle Ahold: de

ondernemingsraad wordt niet genoemd. Terwijl het de-

bacle toch begon met het nemen van een heel domme

strategische beslissing: het overnemen van een Ameri-

kaanse groothandelsketen. Enkele jaren eerder was be-

sloten daar niet aan te beginnen, omdat men er geen

verstand van had. AH let op de kleintjes. Schoenmaker,

hou je bij je leest: een simpel maar uitstekend uitgangs-

punt. De ondernemingsraad had dus houvast genoeg er

zich zonder al teveel kennis van zakenmee te kunnen en

willen bemoeien. Nog pregnanter is de casus van De

Prooi. Nadat het management van ABN/AMRO in Ma-

rokko rollebollend door de Saharawas getrokken,was het

voor iedereen duidelijk, dat ze er een potje van maakten.

Er moest iets gebeuren. Or, waar waren jullie?!

Natuurlijk, de eerste verantwoordelijkheid voor ingrijpen

lag bij de Raad van Commissarissen. Die hebben het,

zoals uit het boek blijkt, schandelijk laten afweten. Maar

het kan erger: jullie, or, komen in het boek, 450 pagina’s,

niet eens voor. Alsof het jullie zorg niet is, laat staan jullie

verantwoordelijkheid. Terwijl ik weet, dat jullie er met zijn

allen ontzettend veel en vaak over hebben gepraat… maar

wat deden jullie? Het is tenenkrommend om te lezen over

het lafhartige en halfslachtige gedrag van de commissaris-

sen. Maar jullie worden niet eens genoemd… Verontrus-

tend! We hebben het hier over zaken die het voortbestaan

van de onderneming aangaan, en dus moet een onderne-

mingsraad daar iets mee, toch?

Dit is het vaste patroon, ook in de andere hier boven ge-

noemde gevallen. Je zag het ook in de parlementaire en-

quête woningcorporaties. Waar de raden van toezicht

door de commissie uitgebreid over de debacles werden

gehoord, terwijl ze er weinig aan deden, vond de com-

missie het niet eens nodig de ondernemingsraden op te

roepen, terwijl we weten dat vele ondernemingsraden

zich er wel degelijk druk om hebben gemaakt. In de

niet aan het publiek bekende casussen, die ik zelf

heb meegemaakt, herhaalt zich dit patroon. Het lijkt
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wel of de ondernemingsraden zijn gaan lijken op die

deskundigen, die vinden dat je het alleen hoort te hebben

over rationele, instrumentele, objectieve zaken. ‘Infor-

meel’ krijgt die andere kant heus wel aandacht, heel

veel zelfs: er wordt in de wandelgangen uitgebreid over

geroddeld, gemokt, gezeurd, gemeesmuild en geginne-

gapt. Totdat iemand roept: ‘kom, laten we aan het werk

gaan’. Wat meestal betekent: je buigen over het zoveelste

reorganisatievoorstel van de directie. Twee keer de ver-

keerde keuze. Dat eerste gepraat gaat waarover het hoort

te gaan: de echte wereld. Maar dan moet je er wel ánders

over praten. En dat tweede gepraat gaat meestal nergens

over, dus maar beter ermee stoppen.

Ondernemingsraden houden zich met de verkeerde dingen

bezig

Vrijwel alle or’s waar ik in mijn werkzame leven mee te

maken heb gehad zijn alsmaar bezigmet het bestuderen,

beoordelen en advies uitbrengen over, c.q. instemming

verlenen aan reorganisatieplannen van besturen/directies.

Fout, in alle mogelijke opzichten. Ten eerste zitten ze

daarmee nog eens dunnetjes over te doenwat het bestuur

of de directiemet haar eigen staven en adviesbureaus veel

beter kan. In de loop der jaren is geprobeerd deze gap in

kennis te overbruggen door het bedrijfskundig bijscho-

len van de or-leden of zelfs het hen toe te staan ook advi-

seurs in te huren. Met als gevolg het alsmaar toenemen

van de tijd die hieraan wordt besteed. Zonder succes: de

gap is niet te overbruggen, en het is zeer de vraag of dat

wel moet.

Als een or zich almet een reorganisatiewil bezig houden,

laat ze dan beginnen met de vraag of reorganiseren wel

een goede beslissing is. Want dat is zelden het geval.

Reorganiseren is een ‘van-boven-naar-beneden’ aanpak,

die haaks staat op een ontwikkeling, waarbij bedrijven

een steeds groter deel vande zeggenschapen verantwoor-

delijkheid over het werk proberen neer te leggen bij de

beneden inhunorganisatiewerkzameprofessionals. Een

ontwikkeling, waarover toch elke ondernemingsraad

zich zou moeten verheugen. Door mee te praten over

reorganisatieplannen komt de or in de paradoxale situa-

tie, dat hoe meer mede zeggenschap ze krijgt, hoe min-

der zeggenschap er over blijft voor de werknemers.

En dat terwijl er zoveel meer aan de hand is en beters te

doen is. De ondernemingsraad zou zich moeten be-

moeien met al die managementbeslissingen die het wel

en wee van de onderneming aangaan. Ze heet toch niet

voor niets ondernemingsraad.Waarbij het woord onderne-

ming dan bedoeld is in de meest ruime zin, incl. over-

heids- en semi-overheids bedrijven. In het bijzonder

moet ze zich druk maken over die beslissingen (of voor-

nemens daartoe), waarover ze zich zorgen maakt of die

wel kloppen of vermoedt dat er iets mis mee is. Of omge-

keerd, over voor de hand liggende beslissingen of maat-

regelen, die alsmaar nietworden genomen.Werk genoeg

want, helaas, het aantal managementblunders lijkt de

laatste decennia steeds meer toe te nemen.

…en houden zich verkeerd met de dingen bezig

Dat de ondernemingsraden zich zo massaal met reorga-

nisaties bezig houden komt uiteraard doordat de wet hun

hier expliciet het recht op advies en instemming toekent.

De bedoeling van de eerste wet op de ondernemingsra-

den (1971 en 1979) was medewerkers meermedezeggen-

schap te geven in de totstandkoming van de strategie

en organisatie van bedrijven. Velen zagen het destijds

zelfs als een eerste stap in een proces van bedrijfsdemo-

cratiseringmet alsmogelijke einduitkomst arbeiderszelf-

bestuur. Zo is het echter niet gegaan. In het

Angelsaksische noch in het Rijnlandse model nemen

de belanghebbende partijen rechtstreeks deel aan de tafel

waar de strategisch-organisatorische besluitvorming in

bedrijven plaats vindt.

Intussen is het bijna paradoxaal dat, terwijl de gedachte

van democratisering van het bedrijfsleven is verdwenen,

het achterliggende doel, de emancipatie van de werkne-

mer, steeds meer is verwezenlijkt. Gedurende de laatste

pakweg 25 jaar is onder invloed van scholing en profes-

sionalisering van de medewerkers hun zeggenschap in

de bedrijven alleen maar toegenomen. Ironisch genoeg

vooral in de private ondernemingen. Het is een van de

meest dominante langdurige trends die zich, met horten

en stoten (vooral in crisistijd), nog steeds doorzet. Direc-

ties stimuleren expliciet, vooral bij het inrichten van de

organisatie, het steeds lager in de organisatie leggen van

de verantwoordelijkheid. Dit emancipatieproces is al de-

cennia gaande en komt van onder op, buiten de or om.

Sterker nog: vaak ondanks de or.

Waarom zou de or in het huidige bestel nog zeggenschap

willen hebben in het management, willen deelnemen aan

de besluitvorming, onderdeel willen zijn van het machts-

systeem? Het gevolg is namelijk, zoals we hebben gezien

bij het meewerken aan reorganisaties, dat ze wordt inge-

pakt. Om een goede inbreng te kunnen leveren zijn or-

leden zich steeds meer gaan verdiepen in bedrijfskunde,

met echter als gevolg dat ze ook op dezelfde manier gaan

kijken en redeneren als managers, en daarmee deel wor-

den van de instituties waaraan ze geacht worden tegenspel

te bieden. Onbewust ingepakt.

Omgekeerd heeft het management in de loop der jaren

geleerd haar tegenspel niet zozeer te richten op het met

de ondernemingsraad bediscussiëren van de inhoud als

wel op het verkrijgen van hun instemming met de plan-

nen. Draagvlak ontwikkelen. Het grote managementpro-

bleem bij reorganiseren is altijd weer: hoe krijgen ‘we’
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(het management plus haar staven, de denkers) ‘ze’ (de

medewerkers, de doeners) zo gek dat ze doen wat ‘we’

hebben bedacht. En de grote, soms zelfs obsessieve angst

van het management is dat ‘ze’ niet willen. ‘Weerstand’

noemen managers dat. En de hamvraag is dan hoe deze

weerstand te overkomen. Dat is nu precies waarvoor ze

de ondernemingsraad hopen te kunnen gebruiken. Als

de or eenmaal instemming heeft gegeven is ze mede-

plichtig geworden. Bewust ingepakt. In het huidige be-

stel moet de ondernemingsraad haar kracht ontlenen aan

het feit dat ze juist geen deel uitmaakt van ‘we’, de be-

slissers, het machtssysteem.

Vacante verantwoordelijkheid

Mismanagement is van alle tijden maar het aantal deba-

cles is de laatste twee decennia toch wel heel erg groot

geworden. Dat past waarschijnlijk in de tijdgeest: het

privatiseren van (semi)overheidsbedrijven, het creëren

van decentrale businessunits, het koersen op sharehol-

dersvalue, het afrekenen op resultaten… en niet te verge-

ten het hameren op ondernemerschap. Tot eind van de

vorige eeuwwas ondernemerschap voorbehouden aan de

directeuren-eigenaren van bedrijven – die hun eigen geld

op het spel zetten. Daarna kwam het idee dat ook bestu-

ren, directeuren, managers, hoewel gewoon werknemer,

(meer) ondernemerschapmoesten demonstreren en nog

weer later lanceerden bedrijven de leus dat eigenlijk elke

werknemer een kleine ondernemer zou moeten zijn. En

bij ondernemerschap hoort nu eenmaal: vooruit durven

kijken, risico’s durven nemen,willenwinnen, ermet zijn

allen voor gaan, enz.

Bedrijfskundige opvattingen over goede ondernemings-

beslissingen zijn gebaseerd opde aannamedatmanagers

rationeel denkende en handelende wezens zijn. Zo is het

niet. Het zijn ookmaarmensen,met hun ambities, ijdel-

heden en andere ondeugden, mensen die boos of jaloers

kunnen worden, aan het vechten slaan of juist bang wor-

den en er tussen uit knijpen. Ook groepen, teams en

raden kunnen zich uitermate irrationeel gedragen, als

verwarrende of negatieve emoties de onderlinge verhou-

dingen beïnvloeden. Men zit voortdurend op elkaar te

katten, vliegen af te vangen, tegen te werken of omge-

keerd, vaak nog erger, elkaar naar de mond te praten, te

duiken of te zwijgen. Vechten of vluchten.

Kortom, beslissingen inhet algemeen,maar zeker onder-

nemingsbeslissingen, zijn altijd de uitkomst van eenmix

van rationele en emotionele afwegingen enprocessen. En

als beslissingen, plannen of voornemens niet meer te

volgen zijn, het gezonde verstand tarten of zelfs ronduit

dom lijken te zijn, dan mag je in bijna alle gevallen met

een grote mate van waarschijnlijkheid aannemen dat de

irrationaliteit is gaan overheersen. Dat de oorzaak van de

slechte kwaliteit ervan moet worden gezocht in de psy-

chologische en sociaal emotionele dynamiek of, zoals ik

dat ooit kort in éénwoordheb trachten samen te vatten: in

gedoe.

Bij alle hiervoor genoemde managementblunders was

dat het geval. Gedoe is veruit de belangrijkste oorzaak

van het kapot gaan van bedrijven. Maar gedoe komt er,

is onvermijdelijk waar mensen samenwerken, en als de

samenhangmet de tijdgeest klopt, zal het eerder toe- dan

afnemen. Intussen zitten we vooral in de grote, geves-

tigde bureaucratieënmet eenmanagement- en bestuurs-

cultuur, waarin praten over gedoe taboe is. Natuurlijk, in

de onderstroom, onder tafel, gebeurt er van alles, maar

het met elkaar en met betrokkenen, aan de juiste tafels

open en oplossend aan de orde stellen van het gedoe: ho

maar. ‘Zo praten we hier niet met elkaar’.

Als het op het aan de kaak stellen van deze echte proble-

men aan komt, is vaak niemand thuis. Het lijkt wel of in

onze moderne organisaties de verantwoordelijkheid daar-

voor zoek is geraakt. De filosoof Levinas heeft hiervoor het

mooie begrip ‘vacante verantwoordelijkheid’ gemunt. Niet

alleen neemt men (een directeur of een raad of wat voor

instantie dan ook) de verantwoordelijkheid niet, er valt

zelfs niemand meer op de verantwoordelijkheid aan te

spreken (‘we waren niet in de positie er iets aan te doen’

of: ‘de regels stonden ons niet toe’, of nog erger: ‘het is

alles keurig volgens de regels gegaan’).

Wie in de afgelopen jaren de meest steken hebben laten

vallen zijn met grote voorsprong de Raden van Commis-

sarissen/Toezicht. Immers als iemand gedoe kan stop

zetten zijn zij het. Dit stuk had dus, met enkele aanpas-

singen ook voor hen kunnen zijn geschreven. Maar ook

de ondernemingsraden zijn er zelden. Terwijl, als er één

orgaan is dat bij uitstek dit taboe kan doorbreken dan is

het de or.

De or als waakhond

Kortom, ik pleit er voor dat de or deze vacante verant-

woordelijkheid naar zich toetrekt. Dat ze als het in de

bovenstroom faliekant fout dreigt te gaan dit aan de

kaak stelt en signaleert dat er waarschijnlijk in de onder-

stroom iets mis is.

Waarom bij uitstek de or?

• ze weet (via haar netwerk en dank zij haar positie)

beter dan ieder ander wat er leeft en of en waar er

gedoe is;

• ze staat minder onder verdenking van eigen belang

en dus dubbele agenda’s;

• haar kan minder gebeuren (als ooit ontslagbescher-

ming zin heeft, dan hier).

Voorwaarde is wel dat ze ervoor moet zorgen niet deel

te nemen aan en zo deel te worden van het probleem.
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Besturen, directies, managers, weten/voelen bijna altijd

zelf wel of er gedoe is. Velen willen het vaak ook wel aan-

pakken, maar durven het niet. Het is immers taboe. De or

kan ze – als ze uit het verwijt blijft – net het duwtje geven

om het toch maar te doen.

Ik betitel deze rol als waakhond. De or hoeft niet per se

een mening te hebben over de oplossing van het pro-

bleem. De hoofdfunctie is signaleren. De beste techniek

is daarbij: vragen stellen en bij onvoldoende antwoord:

doorvragen.

Wat waakhonden doen: blaffen als er gevaar dreigt.

3.2 Nieuwe vormen van medezeggenschap
en participatie

Het is duidelijk. Wat voor klassiek organiseren geldt,
geldt ook voor klassieke medezeggenschap: er is
behoefte aan fundamentele veranderingen. Ook op
het gebied van medezeggenschap zien we om ons
heen dat het schuurt, piept en kraakt. Bij moderne,
nieuwe vormen van organiseren horen ook moderne,
nieuwe vormen van medezeggenschap. De klassieke
medezeggenschap, met de or als vertegenwoordigend
orgaan dat via het advies- en instemmingsrecht reageert
op de bestuurder, is niet meer van deze tijd.

Kim van der Hoeven, adviseur arbeidsrecht bij werkgevers-
vereniging AWVN: “Uit onderzoek dat wij hebben uitge-
voerd naar vernieuwingen in de medezeggenschap blijkt

dat steeds meer organisaties medezeggenschap niet zien
als ‘de or’. Zij geven aan dat medezeggenschap vooral

gaat over allerlei manieren waarop wordt meegepraat en
besloten over thema’s en onderwerpen die in een organisatie

spelen en de keuzes daarin.”

Henny Bouman, ambtelijk secretaris or IJsselheem en eige-
naar van HBL Advies: “Ik gun iedere organisatie een be-
stuurder die de inbreng van zijn medewerkers en or of

personeelsvertegenwoordiging op waarde weet te schatten,
respect heeft voor elk individu daarin en vertrouwen weet

te krijgen door het zelf te geven”.

In de praktijk zien we dan ook dat binnen steeds
meer organisaties medezeggenschap wordt aangepast.
‘Medezeggenschap in beweging’. Interessant daarbij is
dat, zoals Jan Heijink in zijn bijdrage (zie kader in dit
hoofdstuk) memoreert, verschillende van de thema’s
die daarbij spelen al in het rapport ‘Vijf jaar Wet op de
Ondernemingsraden’ van april 1985 zijn genoemd. De
thema’s die 30 jaar geleden belangrijk waren: participa-
tie aan het bestuur van de onderneming; participatie

van de achterban; directe participatie op de werkvloer;
het combineren van indirecte medezeggenschap en di-
recte medezeggenschap. Nog steeds voor veel or-leden
herkenbare thema’s,maar dan in de context vannu,met
de eisen en wensen van nu.

Joger de Jong, lid van de Raad van Bestuur van welzijns-

organisatie Xtra: “Wij werken aan allerlei vernieuwingen op
het gebied van demedezeggenschap.Dat doenwe niet omdat

het zo nodig moet, maar omdat we het willen, omdat het
nuttig is.

Website ondernemingsraad gemeente Haarlem: “De or
Haarlem bevindt zich in een overgangsfase. Van ‘vergader-

tijgers’ naar een open platform voor medewerkersparticipa-
tie. Van procedurefocus naar focus op transparantie,

vertrouwen en zorgvuldigheid. Van brieven heen en weer
naar zo kort mogelijke korte lijnen. Van afhankelijkheid

achteraf naar anticiperen op strategische ontwikkelingen
en keuzes.”

Nieuwe vormen van medezeggenschap dus. We zien
hierbij in de praktijk drie soorten bewegingen. De
eerste beweging is dat de or – in plaats van te reageren
op voorstellen van de bestuurder – eerder in het proces
wordt betrokken: van reactief naar proactief. De tweede
beweging is dat het medezeggenschapswerk niet wordt
beperkt tot de or, maar dat daar ook andere medewer-
kers (niet zijnde or-lid) bij worden betrokken. De derde
beweging is fundamenteler van aard: van indirecte naar
directe medezeggenschap. In de volgende paragrafen
laten we deze drie bewegingen (of varianten) de revue
passeren.

Meedoen en serieus genomen worden – de geschiedenis

herhaalt zich (nooit)

Jan Heijink, voorzitter Stichting Onderzoek Medezeg-

genschap

Dat de geschiedenis zich in tegenstelling tot hoe een

Frans spreekwoord luidt nooit herhaalt, is bekend. Van

alles kan zich herhalen, maar de geschiedenis niet. Toch

bekroop me een merkwaardig gevoel toen ik onlangs bij

het opruimen het rapport ‘Vijf jaar Wet op de Onderne-

mingsraden’, weer ter handnam – in april 1985 opgesteld

voor de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid vandeTweedeKamer.Het rapport bevat een

samenvatting vande commentaren vandiverse kanten op

deWORvan 1979. Veel van die commentaren komenme

bekend voor. Ik licht er een paar thema’s uit.

Participatie aan het bestuur van de onderneming

Volgens sommige commentatoren uit 1985 is deWOR te

detaillistisch en is de wet dringend aan deregulering toe.
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Anderen vinden de wet juist te ruim; het werkt zo niet en

rechten en plichten moeten nader worden ingevuld. On-

nodig te zeggen vanuit welke hoek de verschillende win-

den waaien. Opvallend is ook de opvatting dat de or vaak

te weinig constructief is, dat de or hetmanagementmeer

zou moeten steunen en zich moet ontwikkelen tot een

intern managementadviescentrum. Pas dan zou aan uit-

breiding vanbevoegdhedenkunnenwordengedacht. An-

deren vinden juist dat de or meteen meer bevoegdheden

zoumoeten krijgen. Er is teveel onwil vanuit hetmanage-

ment om tot overleg te komen, zo wordt gesteld. De ver-

houding or – bestuur staat dik onderstreept in het rapport.

Wie heeft het initiatief? De WOR zou teveel uitgaan van

de actief handelende bestuurder. Soms doet een bestuur-

der echter niets om de or bij besluiten te betrekken. De or

is te afhankelijk van de bestuurder, zo wordt gesteld.

Zienwe de geschiedenis te veel in het licht van de situatie

nu of zienwe hier al voorboden van de huidige discussies

over participatie van de or aan het bestuur? Hoe het ook

zij, wemerken op dat elementen in de evaluatie van 1985

ons bekend voorkomen. Toch is niet alles hetzelfde en is

er ontwikkeling. Over uitbreiding van bevoegdheden van

de or horen we vandaag de dag niet zoveel meer. Ander-

zijds is ook de verzuchting over de niet-constructieve op-

stelling van de or geen bon ton meer. Integendeel,

desgevraagd kiezen vrijwel alle or’s voor constructief

overleg en een goede dialoog met het management.

Ook veel bestuurders streven er naar de or als goede over-

legpartner te behandelen. In de praktijk blijkt echter dat

geslaagde participatie van de or aan de besluitvorming

geen gemakkelijk varkentje om te wassen is (Heijink

2012). Bestuurder, or, betrokken stafleden en leden uit

de achterban hebben daar elk zo hun eigen frustraties

over. Het is niet gemakkelijk elkaars doen en laten en

elkaars intenties op de juiste manier te waarderen. Wan-

trouwen is snel gewekt. Mijn studie naar de menselijke

factoren in de medezeggenschap van 2012 heb ik niet

voor niets ‘Moed en Vertrouwen’ genoemd. Die zijn

aan beide zijden dringend gewenst. Overigens blijkt in

dat onderzoek dat leden van de achterban constructief

overleg tussen or en bestuurder nog meer wensen dan

de or-leden zelf.

Participatie van de achterban, democratie van onderop

Het rapport ‘Vijf jaar Wet op de Ondernemingsraden’

bevat een groot aantal commentaren rond or-verkiezin-

gen (kiesrecht), raadpleging van de achterban en rond-

gang door de onderneming door de or.Het zijn zaken die

doen denken aan huidige discussies rond (het gebrek

aan) animo om zich verkiesbaar te stellen, twijfel aan

de representativiteit vande or enbehoefte aanparticipatie

van de werkvloer. Zo werd er toen al gewezen op het

gebrek aan kandidaten en het functioneren van een

or met onbezette zetels (vacatures). Anderen wensen de

mogelijkheid van het terugroepen van vertegenwoordi-

gers als zij naar de mening van de kiesgerechtigden niet

goed functioneren. Breed wordt er gepleit voor facilitei-

ten om de achterban te raadplegen; sommigen willen

zelfs een verplichting hier toe. Er wordt gesuggereerd

om vergaderingen met de achterban verplicht te stellen.

Het verplicht stellen van werkoverleg zou de achterban-

problematiek kunnen opheffen, zo werd er gesteld. An-

deren bepleitten dat vakbondswerk in de onderneming

wettelijk erkendmoet worden. Participatie vanmedewer-

kers aan het medezeggenschapswerk zoals in het voor u

liggende boekje wordt beschreven, werd niet letterlijk

genoemd, maar lijkt toch dicht aan te liggen bij wat som-

mige commentatoren bedoeld zullen hebben. Zelfs het

vakbondswerk in het bedrijf, lang een dovend fenomeen,

lijkt vanuit bepaalde activistische stromingen van de FNV

met het begrip ‘organising’ weer op de agenda gezet.

Discussies lijken zich te herhalen, maar de geschiedenis

is niet hetzelfde. Organising is toch iets anders dan het

laten herleven van de bedrijfsledengroepen zoals die

vooral in de jaren ‘70 van de vorige eeuw functioneerden

en zich als achterban van de or-leden van de eigen bond

opwierpen.

Directe participatie op de werkvloer

Directe participatie op dewerkvloer ofmedezeggenschap

vanaf de werkvloer is iets wat zeker al 40 tot 50 jaar speelt

in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Het was zelfs

de trigger ommemetmedezeggenschapberoepsmatig te

gaan bezig houden. Toen ik in 1974 na mijn studie so-

ciale psychologie als dienstplichtige te werk werd gesteld

bij het bureau SPZ van de Landmacht, was men op dat

bureau bezig te bedenken hoe een vorm van werkoverleg

in de krijgsmacht zou kunnen worden toegepast. Im-

mers de Israëli hadden de 6-daagse oorlog gewonnen

deels doordat de soldatenniet blindelingsbevelenopvolg-

den, maar onderling beraad voerden over hoe operatio-

neel te handelen. Althans progressieve analytici waren

van oordeel dat daarin de kracht van de Israëli gevonden

konworden. Interessant!Werkoverleg en andere vormen

van inschakeling van medewerkers op de werkvloer in

besluitvorming of bij kwaliteitsverbetering heeft in Ne-

derland een vrij hoge vlucht genomen en wordt veel toe-

gepast. Deze vormen van directe participatie kregen

echter nooit een wettelijke basis met rechten en verplich-

tingen voormanagement en uitvoering. Het was en blijft

een tamelijk vrijblijvend iets, afhankelijk vande goedewil

en kunde van betrokkenen. Sterker nog, toen bij de over-

heid onder de kabinetten Balkenende de wind van dere-

gulering en lastenverlichting voor het bedrijfsleven stevig

begon te waaien, werd de verplichting tot het voeren van

werkoverleg over de veiligheid op de werkvloer uit de

Arbowet geschrapt (fictieve lastenverlichting iets minder

dan € 100miljoen op jaarbasis). Nooit is er iets vernomen

over de gevolgen!
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Het combineren van indirecte medezeggenschap en directe

zeggenschap

Ideeën om overleg op de werkvloer structureel te koppe-

len aan vertegenwoordigend overleg zijn er ook in het

verleden geweest. In de jaren 1978 – 1981 heeft in het

kader van het project ‘Experimenten medezeggenschap’

van de toenmalige COB/SER een experiment gelopen bij

de toenmalige vervoersonderneming Van Gend & Loos

om de medezeggenschap een boost te geven door werk-

overleg structureel door te koppennaar de or.Hoe actueel

lijkt dit nu weer. Aanleiding vormde het probleem voor

het vinden van kandidaten voor de or. Na de nodige voor-

bereidingen en strubbelingen is het project voortijdig

stopgezet omdat er concurrentie ontstondmet medezeg-

genschap gebaseerd op het vakbondswerk in de onderne-

ming van de toenmalige Vervoersbond FNV. Deze bond

trok feitelijk zijn medewerking in en daarmee de stekker

uit het project. De geschiedenis herhaalt zich niet. De

COB/SER bestaat al lang niet meer, de vervoersbond

FNV niet en Van Gend & Loos al helemaal niet. Maar

de ideeën kunnen weer opgang doen.

Successen van de or

Na ongeveer 35 jaar in heel verschillende posities met

medezeggenschap bezig te zijn, vind ik het een interes-

sante vraag wat je nu als successen beleeft. Het gaat niet

zozeer om een persoonlijk geluksgevoel, maar om een

beleving van iets als triomf van demedezeggenschap. Als

lid van een verkozen Onderdeelcommissie (OC) kijk ik

met een triomfantelijk gevoel terug op een ernstig ge-

sprek op initiatief van de OC met de centrale directeur

P&O van de instelling omdat de directeur van het onder-

deel niet meer functioneert en er iets moet gebeuren. Als

adviseur van ondernemingsraden heb ik verscheidene

gebeurtenissen meegemaakt die ik als triomf van de me-

dezeggenschap heb ervaren. Zo kwam een directeur van

een internationaal concern speciaal met een helikopter

uit Engeland overgevlogen om de or van een over te ne-

men Nederlands bedrijf te informeren over zaken, waar

de Nederlandse directeur tevergeefs om had gevraagd.

Zo werd een schouwburg afgehuurd om het totale per-

soneel te kunnen informerenover de toezeggingendie de

or samenmet de vakbonden en deNederlandse onderne-

mingsleiding had weten te ontlokken aan de internatio-

nale divisieleiding over het voortbestaan van de vestiging

na de overname van een divisie van een ander internatio-

naal concern. Het voortbestaan was in persberichten van

het concern in twijfel getrokken en het bericht werd na

acties van or en vakbonden ingetrokken als ‘Fehlkommu-

nikation’. De vestiging is daarna nog tot grote bloei

gekomen. Een laatste succesbeleving als betrokken advi-

seur was een werkconferentie van de Raad van Bestuur

en het hogere management samen met de or over de

koers van de onderneming als gevolg van een sterke ver-

andering vandemarktsituatie.De or had een volwaardige

rol in deze conferentie waarin de principes werden vast-

gesteld voor komende organisatie-aanpassingen en af-

slankingen. Als onderzoeker voelde het als een succes

toen uit de analyses bleek dat het aantal or’s dat een grote

invloed heeft ‘op de gang van zaken in het bedrijf’ in tien

jaar was verdubbeld. Aan die uitkomst zou je misschien

nog kunnen twijfelen, ware het niet dat het steeds meer

wordt bevestigd door positieve samenhang met andere

gegevens en door uitkomsten uit ander onderzoek. Mijn

conclusie is, dat succesbeleving in de medezeggenschap

wordt bereikt als de or een serieuze rol kan spelen bij

beslissingen die er toe doen voor onderneming enmede-

werkers.

Met open vizier voor de achterban staan

Een tweede vorm van ‘succesbeleving’ is er als de or oog

in oog met de achterban kan communiceren over de

koers die de or vaart of wil varen. Mijn ervaring is dat

dit door de achterban als zeer positiefwordt opgevat, zelfs

als de boodschapminder goed is. Ook dit heb ik persoon-

lijk als adviseur diverse malen kunnen meemaken.

Kortom: de geschiedenis laat vele successen zien. Laat

deze zich maar vaak herhalen!
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3.2.1 VROEGTIJDIGE BETROKKENHEID BIJ BESLUITVOR-

MING (VARIANT 1)

In deze variant trekken al in de voorfase van de besluit-
vorming ondernemingsraad en bestuur samen op, ui-
teraard met behoud van de eigen rol. De or is in de
gehele voorfase (van gedachtevorming tot aan het mo-
ment waarop de bestuurder voorgenomen besluiten
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voor advies of instemming voorlegt) actief betrokken.
De onderwerpen kunnen breder zijn dan in de WOR
genoemd.

Dit model is niet nieuw, maar wordt naar onze erva-
ring nog niet op brede schaal toegepast buiten de
kring van or’s van grote bedrijven en instellingen.
Veelal is er de vrees dat je in de eindfase gebonden
bent aan hetgeen je in de voorfase hebt gezegd.
Deze vrees hoeft echter niet bewaarheid te worden,
als de ‘spelregel’ wordt afgesproken dat in de voor-
fase slechts verkennend en aftastend met elkaar ge-
sproken wordt en binnen werkgroepen gewerkt
wordt aan nog niet bindende opties. Deze fase is
juist bedoeld om breed informatie op te halen.

Saraï Sapulete, onderzoekster aan de Universiteit van
Tilburg geeft aan dat er steeds meer voorbeelden zijn
van organisaties waarin or’s vroeg en actief betrokken
worden in de besluitvorming en als serieuze gespreks-
partner worden gezien. “Het is goed om te zien dat
organisaties openstaan voor nieuwe vormen van mede-
zeggenschap die aansluiten bij organisaties van deze
tijd en dat medezeggenschap steeds meer aandacht
krijgt. Demedezeggenschapmoet op zoek naar vormen
die aansluiten bij de organisaties van vandaag. Ik ben
een groot voorstander van vernieuwing en ik roep orga-
nisaties op om te experimenteren met nieuwe vormen,
die per organisatie verschillend kunnen zijn. We moe-
ten er wel voor waken dat participatieve medezeggen-
schap niet ingezet wordt als een instrument voor
management om ‘ja-knikkers’ te organiseren en min-
der tegenspraak op strategisch vlak te creëren, maar
juist gebruikt wordt om een bredere basis voor zowel
de emotionele als rationele kant te creëren. Als we dat
doen, ligt er een mooie toekomst voor de participatieve
medezeggenschap in het verschiet.”

Een aantal voorbeelden uit de praktijk

Een goed voorbeeld van een organisatie waar de or in
een vroegtijdig stadium wordt betrokken is Scania (zie
bijlage 8). In een cursus met de bestuurder opperde de
or omde sfeer in de overlegvergaderingen informeler te
maken door de leden van RvC, RvB en ondernemings-
raad door elkaar te laten zitten aan een grote tafel. Een
eenvoudige ingreep die direct voor een gemoedelijke en
vertrouwelijke stemming zorgde. Or-voorzitter Gerrit
vanHeerde: “Dit kan alles omvatten, reacties op advies-
of instemmingaanvragen vanuit de betrokken mede-
werkers of afdelingen, of zaken als werkdruk, punten
die naar voren komen uit werkbesprekingen enzo-
voort.” Van Heerde maakt elke ochtend en middag

een rondedoorde fabriek voor het peilen vandemening
van medewerkers. Eens per week, op dinsdag om 10
uur, bespreken de voltallige or (vijftien leden) en de
bestuurder aan statafels middenin de productieruimte
wat er speelt in de fabriek en of er signalen zijnwaar iets
mee moet gebeuren. Geen achterkamertjes, maar
‘open’, zodat elke medewerker ziet dat hij betrokken
wordt.

Een interessante kant aan dit voorbeeld is de communicatie
met de ‘achterban’, een worsteling van menig or. Het voor-
beeld van Scania leidt overduidelijk tot het volgende advies:

stop met oeverloos praten over hoe het moet, ga het gewoon
doen! Evalueer regelmatig en pas aan wat niet werkt. Je zult

er versteld van staan hoe ver je een jaar later bent. Het is ook
belangrijk dat de or niet alleenmet de bestuurder praatmaar

ook met andere sleutelfiguren. Joger de Jong, lid Raad van
Bestuur van de Haagse welzijnsorganisatie Xtra: “Bij ons

communiceert de or niet alleenmet de bestuurder, maar ook
bijvoorbeeld met P&O en met de controller.”

Mary-Jose vanOverveld, lid van het directieteamvanhet
Waterschap Brabantse Delta geeft aan dat het goed
werkt om bewust en actief or-leden bij allerhande (in-
terne) projectgroepen te betrekken. “Zo houdt de or een
vinger aan de pols, is er ruimte voor ideeën en advies en
werk je meer vanuit partnerschap aan de organisatie.”
Ze geeft verder aan goede ervaringen te hebbenmet het
actief gebruiken van artikel 24 van deWOR. “Twee keer
per jaar spreekt de voltallige directie, samen met het
hoofd P&O uitgebreid met de voltallige or over de ont-
wikkelingen die we binnen en buiten de organisatie
zien, wat er bestuurlijk eventueel speelt, we blikken
kort terug, maar vooral vooruit!”

Aukje Nauta geeft in ‘Volwassen medezeggenschap,
een kwestie van gulle wederkerigheid’ aan dat het ini-
tiatief ook bij de or kan liggen. “De or van Delta Lloyd
maakte zich evenveel zorgen als de bestuurder over de
duurzame inzetbaarheid van alle werknemers. In plaats
van dit over te laten aanHR, organiseerde de or zélf een
middag voor alle werknemers, eenmooi cadeautje voor
de bestuurder, lijkt mij. Die middag gingen alle bijna
100 werknemers actief aan de slag met hun duurzame
inzetbaarheid. In een World Café opstelling – een zaal
vol ronde tafels waar per tafel zo’n 8mensenmet elkaar
in dialoog gaan – bespraken zij hoe ze het beste eigen en
andermans inzetbaarheid konden versterken. Deze
‘gift’ van de or werkte uitstekend. De bestuurder gaf
acte de presence en vertelde een persoonlijk verhaal
over zijn eigen inzetbaarheid, dat werknemers extra in-
spireerde om zelf aan de slag te gaan met hun werk en
toekomst.”

MEDEZEGGENSCHAP IN BEWEGING

34



3.2.2 PARTICIPATIE VAN NIET OR-LEDEN BIJ MEDEZEG-

GENSCHAPSWERK (VARIANT 2)

Een tweede variant is om meer medewerkers dan de ge-
kozen or bij de medezeggenschap te betrekken. De be-
kendste vormen zijn de Kern or, de Project or en de
Netwerk or.

Kern or. Kleiner, maar beter, dat is het motto van de
Kern or. De Kern or telt minder leden dan volgens de
WOR is toegestaan op basis van het aantal medewerkers.
Om de Kern or is een medezeggenschapscirkel, eventu-
eel aangevuld met (tijdelijke) voorbereidingscommissies
of werkgroepen. Zoveel mogelijk medewerkers worden
betrokken in wisselende samenstelling. De or voert de
regie over de medezeggenschap en stelt de (tijdelijke)
groepen samen. De formele medezeggenschap blijft
bij de or. De leden uit de groepen worden gefaciliteerd.

Project or. De or bepaalt, al dan niet samen met de be-
stuurder, voor welke onderwerpen medezeggenschap
nodig is. Deze onderwerpen worden uitgewerkt door
tijdelijke projectgroepen (soms ook themagroepen ge-
noemd). Deelnemers worden geselecteerd op basis van
betrokkenheid en deskundigheid.

Netwerk or. Een vergelijkbare variant is het omvormen
van de or tot een netwerkorganisatie. De or werkt niet
met een vast aantal or-leden, maar met een budget aan
or-tijd. Het Dagelijks Bestuur wijst, aan de hand van
actuele uitdagingen, medezeggenschapstijd toe aan
medewerkers die op het betreffende terrein deskundig
zijn en/of bereid zijn zich op dat terrein in te zetten. Dit
vraagt van medewerkers geen jarenlang committent
maar gedurende een korte periode een geconcentreerde
inspanning. De kerntaak voor het DB (3 à 4 mensen)
wordt het regisseren van alle activiteiten. Het netwerk
kan groter zijn dan de eigen organisatie.

Indezevoorbeeldenkandeorwerkenmetgewoneofvaste
leden, en met buitengewone of ‘buiten’-leden. Dit zijn
werknemers die als het ware in een eerste ‘schil’ om de
gewone or zitten, al dan niet met een geformaliseerde
rechtspositie (faciliteiten, rechtsbescherming, geheim-
houdingsplicht). Ook kan worden gedacht aanmedewer-
kersmetspecifiekekennisdieopdeelthema’smeedenken
en meewerken, doorgaans in thema- of werkgroepen, al
dan niet met een geformaliseerde rechtspositie.

Arthur Hol en Bart de Lange schreven hierover twee
artikelen in OR-informatie van februari en mei 2014:
‘Participatieve medezeggenschap in vogelvlucht’ en ‘de
Participatiepraktijk bij ABN AMRO, PGGM en ge-
meente Dronten’.

Het is ook mogelijk hier medewerkers zonder arbeids-
contract (zoals flexwerkers, uitzendkrachten, freelan-
cers, vrijwilligers) bij te betrekken. Jantina van der
Ven (procesbegeleider bij Zienn) zegt: “Zij doen wel
mee in de teams, maar op dit moment nog niet met
de formele medezeggenschap. Soms zie je dat de flex-
krachten aan het werk zijn, terwijl de rest vergadert.Het
gevaar wordt dat ze een beetje tweederangs worden.”

3.2.3 VAN INDIRECTE MEDEZEGGENSCHAP NAAR DI-

RECTE (MEDE)ZEGGENSCHAP (VARIANT 3)

Bij de hiervoor genoemde varianten gaat het eigenlijk
nog steeds omvormendie geënt zijn op klassiekemede-
zeggenschap. Besluiten liggen bij de bestuurder en de
or is de partij die – al dan niet vroegtijdig ingeschakeld
en al dan niet gevoed en geholpen door andere mede-
werkers – advies en/of instemming geeft. De hieronder
genoemde variant gaat verder: het geeft een ontwikke-
ling aan van indirecte medezeggenschap (via de or als
vertegenwoordigend orgaan) naar directe zeggenschap.
Deze variant vertoont dan ook grote overeenkomsten
met het in het vorige hoofdstuk genoemde Nieuw Or-
ganiseren. Je zou kunnen stellen dat in organisaties die
volgens de uitgangspunten vanNieuwOrganiseren zijn
ingericht, (mede)zeggenschap vanmedewerkers een lo-
gisch en onontkoombaar aspect is.

Joop Swieringa, zelfstandig organisatieadviseur (zie kader

in hoofdstuk 3.1): “Reorganiseren is een ‘van-boven-naar-
beneden’ aanpak, die haaks staat op een ontwikkeling,

waarbij bedrijven een steeds groter deel van de zeggenschap
en verantwoordelijkheid over het werk proberen neer te leg-
gen bij de beneden in hun organisatie werkzame professio-

nals. Door mee te praten over reorganisatieplannen komt de
or in de paradoxale situatie, dat hoe meer medezeggenschap

ze krijgt, hoe minder zeggenschap er over blijft voor de werk-
nemers”.

Aukje Nauta vraagt zich in ‘Volwassen medezeggen-
schap, een kwestie van gulle wederkerigheid’ af hoe
we nieuw elan in de hedendaagse medezeggenschap
kunnen brengen. Het antwoord daarop zoekt ze in de
organisatiepsychologie. Dit vakgebied gaat over gedrag
vanmensen in organisaties, waaronder participatief ge-
drag. Participatief gedrag houdt in dat je als werknemer
van een organisatie niet alleen je eigen taak uitvoert,
maar méér doet dan dat. Dus je bekommert je om het
reilen en zeilen van je organisatie, je informeert je over
wat er speelt, bezoekt meetings en denkt gevraagd
maar vooral ook ongevraagd mee met de baas, of dat
nu je teamleider is of de bestuurder aan de top.
Kortom, je gedraagt je als een betrokken ‘burger’ in de
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gemeenschap van een arbeidsorganisatie. Dit heet bin-
nen de organisatiepsychologie ook wel organizational
citizenship behavior (in het kort OCB). Al ruim dertig
jaar doen psychologen onderzoek naar OCB: wat is het
precies, waar leidt het toe enwatmaakt dat werknemers
meer ofminder OCB vertonen? De kern van OCB is dat
het altruïstisch is: je doet iets extra’s voor de organisatie,
zonder er meteen wat voor terug te verwachten. Nauta
illustreert dit aan de hand van de transactionele analyse
van Eric Berne: Hij stelt dat in elk mens zowel een
Ouder, een Volwassene, als een Kind schuilgaat. Nauta:
“Mijn hypothese is datmet dewijzewaaropwemomen-
teel demedezeggenschap formeel hebben ingericht, we
feitelijk een Ouder-Kind patroon hebben geïnstitutio-
naliseerd.” Kortom, zo luidt haar stelling: formele me-
dezeggenschap institutionaliseert als het ware een
Ouder-Kind interactiepatroon. Terwijl informele, di-
recte participatie (oftewel OCB) juist voortkomt uit
een gelijkwaardige, wederkerige interactie van Volwas-
sene tot Volwassene. Zie hiervoor figuur 1.

Figuur 1. Interactiepatronen bij respectievelijk formele
medezeggenschap en organizational citizenship beha-
vior/participatie (bron: Aukje Nauta, Volwassen mede-
zeggenschap, een kwestie van gulle wederkerigheid)

Kim van der Hoeven, adviseur arbeidsrecht bij werkgevers-

vereniging AWVN in het artikel ‘Medezeggenschap is van
iedereen’ (Zeggenschap, december 2013): “De centrale vraag
die bedrijven zich stellen is wat ze (als organisatie) willen

bereiken en hoe ze daar komen. Zo ontstaat ‘vanzelf’ een
participatief proces van betrekken, meepraten en meedoen.

Deze organisaties hebben medezeggenschap vormgegeven
met bijvoorbeeld themagroepen, kernondernemingsraden

e.d. Wanneer de medezeggenschap participatief wordt ver-
andert de rol van de or. Die wordt ofwel meer strategisch of

juist meer die van begeleider van het medezeggenschappro-
ces (toezichtrol).” In het boek ‘Innovatie medezeggenschap,

meebeslissen of meepraten’ (Vakmedianet, mei 2014) voegt
ze daaraan toe: “Organisaties moeten gaan nadenken over
integrale werknemersbetrokkenheid bij medezeggenschap en

besluitvormingsprocessen. Constructieve arbeidsverhoudin-

gen en vertrouwen zijn essentiële onderdelen hiervan, als-
mede het besef dat interactie met werkenden loont. Dan

kan vernieuwing méér waarde aan de medezeggenschap
geven!”

Joop Swieringa, zelfstandig organisatieadviseur (zie kader

in hoofdstuk 3.1): “Dat de ondernemingsraden zich zo mas-
saal met reorganisaties bezig houden komt uiteraard doordat

de wet hun hier expliciet het recht op advies en instemming
toekent. De bedoeling van de eerste wet op de ondernemings-
raden (1971 en 1979) was medewerkers meer medezeggen-

schap te geven in de totstandkoming van de strategie en
organisatie van bedrijven. Intussen is het bijna paradoxaal

dat, terwijl de gedachte van democratisering van het bedrijfs-
leven is verdwenen, het achterliggende doel, de emancipatie

van de werknemer, steeds meer is verwezenlijkt. Gedurende de
laatste pakweg 25 jaar is onder invloed van scholing en profes-

sionalisering van de medewerkers hun zeggenschap in de
bedrijven alleen maar toegenomen. Ironisch genoeg vooral
in de private ondernemingen. Directies stimuleren expliciet,

vooral bij het inrichten van de organisatie, het steeds lager in
de organisatie leggen van de verantwoordelijkheid. Dit eman-

cipatieproces is al decennia gaande en komt van onder op,
buiten de or om. Sterker nog: vaak ondanks de or.”

Marloes Pomp, mede-initiatiefnemer van iedereenorlid.nl:

“Opvallend is dat organisaties die tijdens de digitale revolu-
tie zijn opgericht voor een andere medezeggenschapsstruc-

tuur hebben gekozen. Door internet is de kennis van
individuele werknemers gegroeid en de uitvinding van social
media heeft directe participatie mogelijk gemaakt. Iedereen

heeft nu de potentie om zijn of haar ideeën te delen met
anderen, ongeacht positie of locatie. ICT- en social media

bedrijven kiezen daarom massaal voor directe participatie
zonder een formeel medezeggenschapsmodel. En in plaats

van een gekozen ondernemingsraad laten zij mensen solli-
citeren op functies die gericht zijn op het organiseren en

faciliteren van medewerkersparticipatie. Het meest bekende
voorbeeld is de ‘Chief Culture Officer’ die Google sinds 2006
heeft. Onderdeel van die functie is om de ogen en oren van de

organisatie te zijn en ervoor te waken dat er een te grote
afstand ontstaat tussen hetMT en demedewerkers. Het lijkt

mij een goed idee om ook in traditionele organisaties de uit-
gangspunten voor medezeggenschap van de nieuwere orga-

nisatie over te nemen.”

Het grootste succes moet nog komen

BobVermaak, DirecteurWiekiesjij Ondernemingsraden

Vernieuwing in medezeggenschap betekent een proac-

tieve or. Actieve medezeggenschap betekent: zelf met

ideeën komen en deze in de besluitvorming brengen.

Dit vraagt moed, en dat is naar mijn mening belangrijk.
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Je zou or-ledenmoeten beschouwen als de helden van de

organisatie.

De or als aanjager van medewerkersparticipatie

Wegvande ondernemingsradendie vooral de bestuurder

de taak geven om mensen beter te betrekken. De onder-

nemingsraad in zichzelf is hét symbool van medewer-

kersparticipatie. Waarom zou die niet aanjager kunnen

zijn?Wij zijn momenteel druk bezig met het vlottrekken

van een project over vernieuwing bij de overheid (#iede-

reenorlid). Deze vernieuwing is gericht op duurzame

verbetering van participatie van medewerkers, waarbij

de or eigenaar wordt van dit dossier. Het project richt

zich op verschillende experimenten op verschillende be-

stuurlijke niveaus. Experimenten gericht op het zoeken

naar een nieuw format voor betrokkenheid. Hierbij

wordt niet alleen samengewerkt met de ondernemings-

raadmaar ookmet de bestuurder. Daarnaast heeft de RU

Groningen een theoretisch kader aangereikt (delibera-

tieve democratie) en meet de Universiteit van Tilburg

de toename (of afname) van gevoel van betrokkenheid

en de daadwerkelijke betrokkenheid. Het A + O fonds

Gemeenten stimuleert het project. In het najaar starten

wemet een pilot van een jaar met verschillende interven-

ties en drie meetmomenten. Het doel van het project

is zoeken naar de juiste methodieken om vanuit het

perspectief van de or en de medewerkers de directe par-

ticipatie te verbeteren met als mogelijke ultieme conse-

quentie opheffing van de ondernemingsraad (uiteraard

onder randvoorwaarden). De inzichten zullen in het na-

jaar 2015 gedeeld worden door middel van een praktijk-

boek over de pilots.

Een theoretisch kader: de deliberatieve democratie

Binnen het theoretische kader dat we hanteren, de deli-

beratieve democratie, is het argument – en dus kennis –

het meest cruciale element in het beleidsproces. Andere

voorwaarden aan een dergelijkemethode van democratie

is dat er geen hiërarchische verschillenmogen zijn (als er

aan deliberatie wordt gedaan) en een moderator moet

zorgen dat kennisverschillen overbrugd kunnenworden.

Thans zijn er genoeg experimenten in het publieke do-

mein (G1000 in België, Amersfoort en in het najaar in

Uden). De experimenten worden ingezet om beleidspro-

blemen op te lossen. Je kan denken aan een inrichtings-

vraagstuk van een dorpskern of minimabeleid. Redelijk

abstracte onderwerpen waarbij er met publiek geld een

oplossing moet worden gevonden voor een probleem.

Het blijkt in de praktijk erg goed te werken. Kennisver-

schillen worden opgeheven en deelnemers zijn tevreden

over het proces en hun eigen betrokkenheid en leggen

zich neer bij de uitkomst (en ook binnen deze vorm van

democratie is het mogelijk dat er een beslissing wordt

genomen waar jij het niet mee eens bent). Zou dit kun-

nen werken in organisaties? Dat is de vraag die voor ligt.

Immers bedrijven kennen nu juist een verdeling van ta-

ken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en zijn af-

hankelijk van coördinatie door managers (of niet?). En

dan bedoelenwe dat we afscheid nemen van de represen-

tatieve democratie en overstappen naar deliberatieve (di-

recte) democratie. Feit is dat de basiskenmerken van een

organisatie op gespannen voet staan met deze vorm van

democratie. Het komende half jaar doen we een zoek-

tocht naar de vraag: kan het zo zijn dat de representatieve

democratie (ondernemingsraad) wordt ingeruild voor de

deliberatieve democratie waarin meedoen, leren en sa-

men besluiten nemen voorop staat? De samenwerking

met de Universiteit Tilburg moet inzicht bieden of het

kan.

Or niet meer vanzelfsprekend

Het wordt steeds duidelijker dat de or niet meer als een

vanzelfsprekend vehikel moet worden gezien. Onlangs

sprak ik nog iemand die stelde dat bij zijn bureau over de

decentralisatie van de zorgtaken werd gesproken. “Men

leeft in de ideeënwereld dat de or het enige, zaligma-

kende gremium is ommedewerkers te betrekken” terwijl

er zoveel ontwikkelingen zijn die medewerkers op een

anderemanier in staat steltmee te doen in de organisatie.

Het sluit aan bij een gesprek dat ik hadmet een bestuurs-

voorzitter van een grote Nederlandse universiteit. Deze

stelde dat hij best een platform van besluitvorming zou

willen ontwikkelen waarin alle studenten mee kunnen

doen, alle docenten, alle omwonenden en overige acto-

ren. “En dan zet ik gewoon vinkjes aan wie betrokken

moet worden, uiteraard wel op basis van een door de

medewerkers zelf aangegeven methodiek van selectie

welke ik opneem in mijn strategische visie op de organi-

satie. En als ik dan de betrokkenen heb gehoord, leg ik

verantwoording af wat ik met de input gedaan heb. Als ik

een dergelijke tool heb, zou ik dan nogmet een onderne-

mingsraadmet gebrek aan legitimiteit in gesprek gaan?”

De wereld verandert sneller dan wij denken en uiteraard

blijft er eenWet op de ondernemingsraden bestaanmaar

de legitimiteit van de or hangt ook af van zijn draagvlak,

legitimiteit en toegevoegde waarde.

Het gaat er om een slag te maken in de organisatie die

zich richt op het verbeteren van de positie van medezeg-

genschap en participatie. Ik ben van opvatting dat een

participatieparagraaf die gedeeld wordt door interne en

externe stakeholders bij zal dragen aan een verbeterd

overlegklimaat. Maar als politicoloog ben ik altijd op

zoek naar evidence based conclusies. Hoe weten we nu

zeker dat een participatieparagraaf bijdraagt aan verbete-

ring van betrokkenheid? Het systematisch onderzoeken

van de effectiviteit van de ondernemingsraad is nog een

onontgonnen gebied (waarbij ik alle wetenschappers
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die zich al jaren inzetten voor medezeggenschap niet te-

kort wil doen) maar hebben we al eens casestudies van

bedrijven die tien jaar zo werken waarbij we ook nog een

aantal variabelen in de ceteris paribus stand zetten? Dit

laatste is waarschijnlijk niet mogelijk omdat bedrijven

altijd in beweging zijn (als levende organismen), echter

de geloofwaardigheid van onze sector hangt er wel van af

of we dat gaan doen. Tijdens een ronde tafelgesprek over

cao-vernieuwing werd al snel duidelijk dat de baten niet

altijd opwegen tegen de vermeerdering van transactie-

kosten (en deze nemen nu eenmaal toe als meermensen

betrokken worden). Er dient een evenwicht te ontstaan in

directie participatie en indirecte participatie. Die balans

moet aangetoond worden in vormen van output voor het

bedrijf, meer draagvlak en vooral meer tevreden mede-

werkers. Wij kunnen, als relatieve outsiders, met mooie

voorstellen of bespiegelingen komen, echter de onderne-

mingsraadsleden moeten het zelf doen. Alleen als wij

kunnen aantonen dat het tot betere prestaties leidt zullen

we perspectieven bieden.

Noodzaak van nieuwe perspectieven

Belangrijk voor de sector wordt of wij in staat zijn nieuwe

perspectieven te ontwikkelen en laat ik direct voorop stel-

len dat ook wij het niet weten. Alleen een gedegen zoek-

tocht naar alternatieven die passen bij deze tijd kunnen

zorgen voor een alternatief paradigma. Dat er redenen zijn

om tot alternatieven te komen, blijkt wel uit het gebrek aan

belangstelling voor ondernemingsraadsverkiezingen, de

weinige keren dat je in de kroeg over de ondernemings-

raad praat of het feit dat sociale media mensen meer mo-

gelijkheden geven om mee te doen. Daarnaast weten we

uit onderzoek dat actieve medewerkers voor betere presta-

ties van bedrijven zorgen én we weten dat de sociale zeker-

heid de komende jaren drastisch wordt ingeperkt. Wie kan

zich nog permitteren langs de kant te staan? De sector zal

de discussie moeten aanzwengelen of participatie nog lan-

ger een vrijblijvende kwestie is of een deel van het arbeids-

contract (i-deals). Daarnaast zullen we als sector moeten

zorgen dat de ondernemingsraden die wel goed functio-

neren een positiever imago krijgen. Een imago waaruit

blijkt dat medewerkers in de rij staan om deel te nemen.

Dit doen we enerzijds door daarover te publiceren en an-

derzijds door vernieuwend te durven zijn en nieuwe pro-

ducten en diensten te ontwikkelen die passen bij de

tijdsgeest en onze eigen dienstverlening continu tegen

het licht te houden. Dit is pas het begin. Het grootste

succes moet nog komen.

Vormen van directe (mede)zeggenschap

Er zijn diverse vormen waarin directe zeggenschap ge-
stalte kan krijgen. Hieronder noemen we een aantal uit
de praktijk.

Modern werkoverleg. Het traditionele werkoverleg
heeft een eenzijdig karakter en is vaak gericht op infor-
matie vanuit de leiding over nieuwe ontwikkelingen of
procedures. Van medewerkers wordt vooral verwacht
dat ze luisteren. In modern werkoverleg is sprake van
tweerichtingsverkeer. Van medewerkers wordt ver-
wacht dat ze meepraten, meedenken of meebeslissen.
Traditioneel werkoverleg is vaak een moeizaam geheel
waarin vooral de leidinggevende aan het woord is. De
echte gesprekken komen pas na afloop bij het koffiezet-
apparaat op gang. Modern werkoverleg is een inspire-
rende bijeenkomst met heldere informatie, boeiende
gesprekken en zinnige afspraken. Zorgen, ideeën en
wensen komen op tafel. Modern werkoverleg is essen-
tieel om medewerkers te betrekken bij de besluiten die
hen aangaan. Een belangrijke functie van werkoverleg
is om het team besluiten te laten nemen over de aanpak
van problemen of over de organisatie van het werk. Het
is een taak van de ondernemingsraad om het werkover-
leg en de betrokkenheid van de medewerkers bij de
organisatie van het werk te bevorderen. Het gaat dan
niet om het vaststellen van een reglement maar om het
creëren van voorwaarden om tot effectieve vormen van
participatie te komen.

Norbert Laane, advocaat medezeggenschap en arbeidsrecht
bij KienhuisHoving uit Enschede: “Dat vergt een heel

nieuwe werkwijze van de or. De focus komt te liggen op de
agenda van het werkoverleg en op de ideeën van de collega’s,

hoe zij vinden dat het beter kan. Zo ontstaat directe zeggen-
schap. Een belangrijke taak en verantwoordelijkheid voor de

or. Veel bevredigender dan achter de feitelijk al genomen
besluiten aan te hobbelen, wat je nu in de praktijk regelmatig

ziet.”

Zelfsturende teams.Het ontwikkelen van zelfsturende
teams gaat een flinke stap verder danmodernwerkover-
leg. Veel organisaties hebben de afgelopen decennia
geëxperimenteerd met een of andere vorm van zelfstu-
rende teams, waarin medewerkers de ruimte krijgen
om hun werk zelf zo in te richten dat zij de gestelde
resultaten bereiken. Een zelfsturend team is een relatief
vaste groep van medewerkers in een organisatie die
gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces
waarin producten of diensten tot stand komen, die
aan een interne of externe klant worden geleverd.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent dat het
team centraal staat en niet de individuen. Zelfsturing
houdt in dat het team regelvermogen bezit om het
desbetreffende proces te sturen. Het team kan in dit
kader gezien worden als de ‘proceseigenaar’. Leiding-
gevenden en stafdiensten zijn er om het team te onder-
steunen door voorwaarden te scheppen. De basis
van zelfsturende teams ligt in de sociotechniek, een
bedrijfskundige stroming die het verband tussen
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enerzijds arbeidsverdeling en anderzijds de productivi-
teit van de organisatie en de kwaliteit van het werk van
mensen centraal stelt. Voor zelfsturende teams worden
veel verschillende namen gebruikt: zelfstandige pro-
ductieteams, clusters, autonome groepen, hele taak-
groepen, teams, etc. Zelfsturing sluit aan bij de trend
omminder te leunenop controle en opmanagers enom
meer uit mensen zelf te halen.

In een plastic producerend bedrijf dat volcontinu draaide
met ploegendiensten, werd op een dag duidelijk dat de nacht-
en weekendploegen veel productiever waren dan de dagploe-

gen. Verbaasde directieleden gingen in gesprek met de man-
nen in de fabriek. Die haalden hun schouders op. “Logisch!

Overdag komen er telkens kwaliteitscontroleurs langs die
monsters afnemen, de personeelsadviseur die de vakantie-

planning wil doornemen, de inkoper die wil controleren of
de juiste materialen zijn geleverd. Dat houdt ons steeds van

het werk. Bovendien, als er overdag een storing aan een
machine is bellen we de process engineers en wachten we
tot die het euvel verholpen hebben. ’s Nachts en in het week-

end zijn die er niet, dus lossen we het zelf op. Wel zo snel.”

Thema- of projectgroepen. Projectmatig werken bete-
kent het instellen van projectgroepen die binnen een
bepaalde termijn verantwoordelijk zijn voor afgespro-
ken resultaten, bijvoorbeeld een advies, een onder-
zoeksrapport of een nieuw product. Het deelnemen
aan eenprojectteam is een vormvandirecte participatie.
De ondernemingsraad kan het initiatief nemen tot het
in het leven roepen van een project. Or-leden kunnen in
het projectteam participeren, maar ook kan de or bevor-
deren dat medewerkers daarin voldoende vertegen-
woordigd zijn. Interessant is dat nieuwe methoden
van projectmatig werken zich aandienen. Bij traditione-
le methoden worden bij de start van een project het
resultaat, de randvoorwaarden en andere zaken van
het project gedetailleerd vastgelegd. In de praktijk blijkt,
zeker bij projecten met een lange doorlooptijd, dat dit
niet goed genoeg werkt omdat gedurende het project
nieuwe inzichten ontstaan. Nieuwe aanpakken zoals
de ‘Scrum-methode’ werken volgens een ‘adaptieve be-
nadering’. Ze zorgen voor versnelling,meer kwaliteit in
een kortere tijd. De kracht van dergelijke methodes is
het werken in teamverband, een duidelijke rolverde-
ling, het opknippen van het overall proces in korte
‘sprints’, een duidelijk inzicht in de voortgang van het
proces en bovenal oplevering van concrete (deel)pro-
ducten, waarbij de klant centraal staat.

Werkconferenties. Een werkconferentie is een manier
ommet zo veelmogelijk betrokkenen tot nieuwe ideeën
te komen en plannen te maken voor de toekomst, of
oplossingen te bedenken voor een lastig probleem.
Een werkconferentie is bedoeld om op een gelijkwaar-

dige manier met een aantal mensen te brainstormen,
ideeën uit te wisselen en nieuwe dingen te bedenken.
Werkconferenties kunnen worden gezien als een ‘ont-
moetingsplaats voor verandering’. Ze zorgen voor (ver)
binding enmaken gebruik van de aanwezige diversiteit
en creativiteit binnen de organisatie. Vaak gaat het om
een ‘tweedaagse’ of een ‘heisessie’. Bij een werkconfe-
rentie zitten vaak mensen bij elkaar die normaliter niet
in die samenstelling bijeenkomen. Mensen worden
voor de werkconferentie uitgenodigd omdat ze een nut-
tige bijdrage kunnen leveren aan het resultaat. Ieders
inbreng is belangrijk, en welke plaats iemand heeft in
de organisatie is niet relevant. Voor de bepaling van een
strategie kan de inbreng van een of twee medewerkers
van de klantenservice belangrijker zijn dan een wollige
visie van de directeur.

Wereldcafé. Een Wereldcafé is een manier om grote
groepen bij bepaalde onderwerpen te betrekken. Dit
kan variëren van het ontwikkelen van een toekomststra-
tegie tot het oplossen van een specifiek probleem. In
een café-achtige setting, waar men zich welkom en ge-
makkelijk voelt, worden de deelnemers uitgenodigd om
op ongedwongenwijze ervaringen, inzichten en kennis
uit te wisselen. Alles in één ruimte, of er nu 10 of 1000
deelnemers zijn. In een aantal rondes wordt aan kleine
tafels gewerkt aan vooraf bepaalde thema’s.De tafelheer
of tafeldame brengt verbinding tussen de opeenvol-
gende gesprekken. Hij/zij blijft aan dezelfde tafel, de
overige deelnemers zoeken steeds een nieuw thema.
Op de tafelkleden wordt geschreven en getekend en
zo ontstaat er per thema een mindmap als basis om
verdere stappen te zetten. Een facilitator helpt aan het
eind omde conclusies en antwoorden te verzamelen die
als het ware komen bovendrijven of reacties die in de
lucht hangen. Het is een krachtigemethode omdat veel
mensen in relatief korte tijd hun bijdrage kunnen leve-
ren.

Digitale discussies. Binnen grotere organisaties met
vele vestigingen is het vaak lastig om een organisatie-
brede discussie op gang te krijgen. Via internet of in-
tranet kan gebruik worden gemaakt van een chatbox
(‘chattenmet de baas’), een onlinenieuwsbrief, netmee-
tings of e-learning.Ookkan een digitaal discussieforum
worden ingezet. Het doel kan uitwisselen van informa-
tie zijn, maar ook bijvoorbeeld het ondersteunen van
veranderingen. Vanaf het eerste moment is het zinvol
dat medewerkers voortdurend geïnformeerd worden
over de plannen, procedures en gebeurtenissen. Er
kan een discussie worden gestart over stellingen, mits
aan een aantal voorwaarden is voldaan (uitdagende stel-
lingen, aanvullende communicatie, moderator, vol-
doende deelnemers). Ook de or kan een interactief
digitaal platform gebruiken of aanbieden. Hiermee
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kun je ervoor zorgen dat meningen en adviezen van de
or niet enkel gebaseerd zijn op eigen inzicht maar ook
op de werkelijke meningen van de medewerkers. Het
levert de or input op en verstevigt de positie van de or in
het overleg en besluitvormingsproces.

Directe (mede)zeggenschap: een aantal voorbeelden uit
de praktijk

Er zijn inmiddels talloze voorbeelden van organisaties
die op de een of andere wijze hebben vormgegeven aan
directe participatie. Hieronder beschrijven we er een
aantal.

Consent. Binnen de Twentse onderwijsorganisatie
Consent (33 basisscholen) ligt de nadruk op directe zeg-
genschap. Om de nieuwe missie handen en voeten te
geven zijn diverse themagroepen ingesteld, bestaande
uit directeuren, stafmedewerkers en leerkrachten. Ook
bij strategieontwikkelingwordenmedewerkers nadruk-
kelijk betrokken. Projectleider Henk Commelter zegt
hierover: “Een mooi voorbeeld is de laatste strategische
conferentie. Dit deden we in de vorm van het ‘Wereld-
café’. Niet alleen Raad van Toezicht, College van Be-
stuur en de directeuren deden mee, maar ook
leerkrachten, onderwijskundig begeleiders en leden
van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Ook hier weer een voorbeeld van ‘niet top-down, vanaf
de tekentafel’ ontwikkelen. Het Wereldcafé als werk-
vormwerd enorm gewaardeerd en bood de deelnemers
volop ruimte voor hun inbreng. Alleen het gezamenlijk
ontdekken en de mogelijkheid om voor het eerst geza-
menlijk over die ideeën na te denken was al een heel
waardevolle uitkomst. Dit zet mensen aan om met el-
kaar aan de slag te gaan.”

GGDWest-Brabant. Bij GGDWest-Brabant werden af-
gelopen voorjaar de eerste stappen gezet in een vernieu-
wing van de medezeggenschap, in de vorm van een
werkconferentie met or en compleet MT, waarin geza-
menlijk een nieuwe koers is uitgezet. Afgesproken is
een ontwikkeling in te zetten richtingmeer directe zeg-
genschap. ‘Openheid en (mede)zeggenschap voor ie-
dereen.’ De overleg- en communicatiepatronen
moeten zich ontwikkelen van bottom-up en top-down
naar interactie en dialoog. De rol van managers en or
wordt daarin faciliterend in plaats van sturend. De or
wordt in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij
plannen (‘big issues’), waarbij gezamenlijk wordt nage-
dacht over de manier waarop het proces moet worden
georganiseerd. In plaats van 6-wekelijkse vergaderin-
gen veel meer informeel overleg en het zoeken van de
dialoog. Regelmatig openbare or-bijeenkomsten met
medewerkers en management organiseren.

Zienn. Zienn, een organisatie uit het Noorden van het
land die zorgt voor opvang van daklozen, heeft al een
aantal jaren geleden gekozen voor een compleet nieuwe
medezeggenschapsstructuur. “Ik vond het vreemd dat
de medezeggenschap zo ver van de medewerkers af-
stond. De or was ook niet helemaal tevreden, dus we
hebben besloten om de medezeggenschap heel anders
in te richten, echt heel anders” zegt bestuurderKees van
Anken. Zienn ziet een toekomst voor professionele en
zelfstandige medewerkers die onderdeel zijn van aller-
lei netwerken en die de regie hebben over hun eigen
werk en toekomst. “Medewerkers op alle niveaus in de
organisatie worden betrokken bij de beleidsvorming en
beleidsuitvoering van de organisatie”. Binnen Zienn
speelt medezeggenschap zich meer en meer af op de
werkvloer zelf in plaats van op centraal niveau. Instem-
mingsplichtige zaken (bijvoorbeeld een wijziging van
het rooster) worden in de nieuwe situatie niet in de
Raad voor Medezeggenschap besproken, maar tijdens
de werkoverleggen op de afdeling. “We vinden het
logischer dat de medewerkers over hun eigen rooster
praten dan dat we dat op centraal niveau doen”, zegt
IJde Jan Zagema, oud-voorzitter van de Raad voor
Medezeggenschap. “Het werkoverleg zit nu vol onder-
werpen die we vroeger in de ondernemingsraad bespra-
ken.”

Vanboeijen. Vanboeijen, een Drentse instelling voor
mensen met een verstandelijke beperking, wil dat alle
medewerkers voldoende zeggenschap krijgen over be-
langrijke beleidsonderwerpen maar vooral over de in-
vulling van hun werk. Om dit te realiseren is rond 2010
gestart met een transitieproces onder de naam ROL:
Regie op Locatie. De essentie is dat op een locatiemede-
werkers, cliënten en hun verwanten zoveel mogelijk
zelf beslissen wat er gebeurt. “De maatstaf voor alle
handelen is dat medewerkers ervaren dat ze goed
werk leveren en dat cliënten ervaren dat ze een goed
leven hebben. Het wantrouwen van een centraal geor-
ganiseerde span of control maakt plaats voor vertrou-
wen in de juiste keuzes die op lokaal niveau worden
gemaakt.” Het doel daarbij is: Goed Leven, Mooi
Werk enMet Elkaar. Bij belangrijke onderwerpenwordt
ad-hoc en democratisch een themagroep van werkne-
mers samengesteld, die na een paar bijeenkomsten ad-
vies uitbrengt. Sinds de start zijn al over 12
onderwerpen themagroepen aan de slag geweest, waar-
bij bijna 100 werknemers hebben geparticipeerd.

Ormit. Bij Ormit, specialist in talent- en leiderschaps-
ontwikkeling met vestigingen in De Bilt en Brussel
vindt de directie dat iedere medewerker recht heeft op
inspraak in de beleidsvoering en niet slechts een aantal
gekozen vertegenwoordigers. Daartoe vindt er 3 maal
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per jaar een kwartaalmeeting plaats. “Een meeting
waarin wij met z’n allen invloed uitoefenen op de rich-
ting die Ormit moet gaan”, aldus oud-trainee Nico
Kruyswijk. “Niet alleen krijgen we de ruimte om kri-
tisch te blijven op het beleid, we worden actief gestimu-
leerd om met verbeteringen te komen.” Algemeen
Directeur Hetty van Ee: “Wij geloven dat bevlogen me-
dewerkers met plezier werken én de beste prestaties
leveren. We streven er daarom naar een top werkgever
te zijn. Een soort 3 sterren bedrijf. Ook omdat wij vin-
den dat je als ontwikkelaar van talent en leiderschap het
goede voorbeeld moet geven in leiderschap. Het resul-
taat is een top-3 positie in diverse werkgeversonderzoe-
ken. Daar zijn we trots op.” Kruyswijk: “Ormit is een
uitzonderlijk bedrijf en onderstreept dat door echt naar
de medewerkers te luisteren.”

Siza. Ook zorginstelling Siza uit Zuid-Oost Nederland
gaat voor maximale zeggenschap voor medewerkers.
Om dit doel te bereiken heeft de ondernemingsraad
zelfs een aantal zetels ingeleverd. Vier jaar geleden
kromp de ondernemingsraad van Siza op eigen verzoek
met zes zetels van zeventien naar elf, om de medezeg-
genschap meer plaats te laten vinden door medewer-
kers in het primaire proces. Het budget dat vrijkwam
door de inkrimping van de or, wordt binnen Siza inge-
zet voor het stimuleren van zeggenschap van allemede-
werkers van de organisatie. De medewerkers mogen
bijvoorbeeld zelf iets zeggen over dewijziging vanwerk-
tijden. Or-voorzitter Diny van den Berg: “Mensen die
invloed hebben op wat er gebeurt in hun omgeving
doen hun werk met meer plezier en motivatie.”

Scania. Directe medezeggenschap vindt bij vrachtwa-
genproducent Scania in Zwolle vooral plaats in het ka-
der van Lean Management. Bij Scania wordt de
medewerker voortdurend betrokken bij de organisatie
en gestimuleerd om zichzelf en zijn eigen werk verder
te ontwikkelen. Demonteur heet daar MIP,most impor-
tant person. “Hij is de specialist die zelf bepaalt hoe hij
beter, maar ook bijvoorbeeld gezonder, kan werken.”
Interessant is dat ook de flexwerkers bij deze zoge-
noemde kaizen worden betrokken. “We vinden het be-
langrijk dat uitzendkrachten op dezelfde manier
worden behandeld als het vaste personeel, netjes en
persoonlijk”, vertelt or-voorzitter Gerrit van Heerde.
“Zij voelen zich hier thuis en zeggen zelfs hun baan
elders op als Scania ze belt.” Zowel bestuurder als or
worden zich er steedsmeer van bewust dat de kennis en
het specialisme van ‘de werkvloer’ de kwaliteit van de
besluitvorming naar een nog hoger plan zal tillen. Van
Heerde: “De grootste beweging die ik zie is dat, in ieder
geval in onze organisatie, het management en de be-
stuurder zich steeds meer bewust worden van een bre-
dere vorm van medezeggenschap. Misschien moet er

wel een andere vorm van medezeggenschap komen
waardoor men gedwongen wordt om de zaken breder
te trekken dan alleen in de or.”

3.2.4 IS EEN OR DAN NOG WEL NODIG?

Een vraag die gesteld kan worden is of de or nog wel
nodig is als de medezeggenschap buiten de or om kan
worden geregeld. Sommigen vinden van niet. Jos de
Blok van Buurtzorg Nederland: “Een ondernemings-
raad is de dood in de pot van je verantwoordelijk voelen
voor jouw organisatie. Niet doen. Regel medezeggen-
schap anders.” Bob Vermaak, directeur van Wiekiesjij
Ondernemingsraden: “Het wordt steeds duidelijker dat
de or niet meer als een vanzelfsprekend vehikel moet
worden gezien. Men leeft in de ideeënwereld dat de or
het enige, zaligmakende gremium is ommedewerkers
te betrekken, terwijl er zoveel ontwikkelingen zijn die
medewerkers op een anderemanier in staat stelt mee te
doen in de organisatie.”

De SER verleent ontheffingen van het instellen van een
ondernemingsraad alleen als de medezeggenschap
minstens even goed geregeld is als krachtens de
WOR. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bedrijven die
met een sociocratisch systeem werken. Sociaal onder-
nemerPeter vanLuttervelt, een vande grondleggers van
het Sociocratisch Centrum Nederland: “Organisaties
die sociocratisch zijn ingericht hebben vrijstelling van
deze vorm van re-actief organiseren.De toekomst is aan
nieuwe organisaties die intern ondernemerschap sti-
muleren, die niet denken in functies maar in rollen,
holacratisch of in kleine units diemet elkaarwederkerig
verantwoordelijk zijn voor het groepsresultaat.”

De ontheffing wordt niet gemakkelijk toegekend. In
2008 won GGZ Noord- en Midden Limburg een inno-
vatieprijs op het gebied van medezeggenschap, omdat
zij hetmeest concreetwas inhaar aanpakomsamen iets
geheel nieuws te beginnen dat draagvlak krijgt en per-
spectief biedt. De jury prees in de aanpak het doorbre-
ken van ‘lemen lagen’ en het ophalen en benutten van
de input van onderop in de organisatie. De onderne-
mingsraad hief zich vervolgens per 1 januari 2009 op.
In plaats daarvan ging de voorzitter van de Raad van
Bestuur samen met een klein groepje medewerkers re-
gie voeren over de participatie in de gehele organisatie.
GGZ Noord- en Midden Limburg diende in 2010 een
ontheffingsverzoek in bij de SER dat echter niet werd
toegekend. Ook Ormit (zie bijlage 6) koos voor een
directe wijze van medezeggenschap, zonder onderne-
mingsraad. Eind 2012 stapte eenwerknemer vanOrmit
naar de kantonrechter met het verzoek te bepalen dat
Ormit gevolgmoet geven aan de verplichting om een or
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in te stellen. Dit verzoek werd gehonoreerd. “De be-
voegdheid tot het verlenen van ontheffing van de voor-
schriften van de WOR is voorbehouden aan de SER”,
aldus de kantonrechter. Ormit heeft vervolgens de be-
voegdheden krachtens deWOR aan de Raad vanMede-
werkers toegekend. Formeel wordt er dus krachtens de
WORgewerkt,maar feitelijk is demedezeggenschap op
een alternatieve wijze vormgegeven.

Hans van der Steen, directeur arbeidsvoorwaardenbe-
leid van werkgeversvereniging AWVN geeft aan dat on-
derzoek onder zijn leden laat zien dat vrijwel niemand
de or wil afschaffen. Wel maakt het onderzoek duide-
lijk, zo zegt Van der Steen, dat de ontwikkeling zit in de
interactieve vormen. Men vindt echter niet dat de or
daarbij in de weg zit. Wat betreft de vormen van directe
participatie heeft vrijwel niemand de behoefte om deze
te institutionaliseren. Slechts een enkele organisatie
heeft zijn eigen ‘instituut’ bedacht. Van der Steen is
van mening dat een or nodig blijft, ook als de (mede)
zeggenschap op andere manieren is gewaarborgd.
“Voor specifieke situaties blijft een ormet een inhoude-
lijke rol nodig, bijvoorbeeld als er gesneden moet wor-
den; denk bijvoorbeeld aan de situatie bij PhilipMorris.
Ik zie de or ook als waakhond voor de kwaliteit van
consultatie. In dat geval speelt de or geen inhoudsrol
maar een procesrol.” Ook de door ons geïnterviewde
bestuurders zijn niet tegen de or.Marcel Poppink, voor-
zitter College van Bestuur van Consent: “We zien de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
als professioneel-kritische partner.” Annemieke van
der Zijden, directeur GGDWest-Brabant: “We hebben
elkaar als gelijkwaardige partners nodig om de organi-
satie verder te brengen.” Joger de Jong, lid Raad van
Bestuur van Xtra: “We overleggen met de COR, niet
omdat het zo nodig moet, maar omdat we het willen,
omdat het nuttig is. Wij ervaren het zeker niet als bal-
last.Het kanhier en daar nogwel beter. Soms zitten ook
wij nog in de oude reflex. Maar inmiddels er is geen
sprake meer van wantrouwen. We trekken steeds meer
samen op. Dat lukt niet altijd, maar de intentie is er wel.
Vroeger vloeide alle energie weg als ik aan de or dacht,
nu geeft het energie.”

En hoe zit het dan met de WOR?

Frank Wolterink, interim-manager in de zorg: “Deme-
dezeggenschap, zoals die is geregeld in de Wet op de
ondernemingsraden werkt niet goed genoeg meer. De
wet past niet meer bij deze tijd. Mijn voorspelling is dat
in de komende vijf tot tien jaar het instituut onderne-
mingsraad, dus ook de Wet op de ondernemingsraden
zal gaan verdwijnen. Mogelijk komt er een andere wet
voor terug. Deze wet past namelijk niet meer bij de
nieuwe wijze van besturen en organiseren. De WOR

gaat te veel uit van het verdelen van macht en zeggen-
schap volgens traditionele hiërarchische principes.
Juist deze passen niet meer bij de nieuwe besturings-
visie.” “DeWet op de ondernemingsraden is één van de
beste wetten in Nederland,” aldus Ferdinand Grapper-
haus, voorzitter van de Commissie Bevordering Mede-
zeggenschap van de SER. De WOR zegt volgens
Grapperhaus echter niet hoe we medezeggenschap in
de praktijk vormmoeten geven. Henny Bouman, amb-
telijk secretaris or IJsselheem en eigenaar van HBL Ad-
vies: “De WOR mag in een andere tijd tot stand zijn
gekomen, naar mijn mening zijn er voldoende moge-
lijkheden binnen de WOR om als ruim ‘speelveld’ te
dienen.” Haar uitgangspunt voor goede medezeggen-
schap is dan ook: “DeWORblijft overeind als randvoor-
waarde en als formeel afhandelmoment; het overleg
gaat in principe over inhoud.” Hans van der Steen, di-
recteur arbeidsvoorwaarden vanAWVN: “Eenmoderne
WOR zou handvatten moeten bieden voor or’s als pro-
cesorganisator. Ook zou de WORmeer ruimte moeten
bieden. Dit is het stramien,maar jemag in goed overleg
een andere vorm kiezen.” En Norbert Laane, advocaat
medezeggenschap en arbeidsrecht bij KienhuisHoving
uit Enschede: “De WOR reguleert nu met name hoe
invloed van de or bij de bestuurder gestalte krijgt.
Daar moet de focus van de or op directe participatie
bijkomen. Zo komt er eindelijk de in de praktijk breed
gevoelde noodzaak tot beweging in medezeggenschap
op gang.”

De meeste organisaties die in dit boek als praktijkvoor-
beeld worden gepresenteerd hebben de WOR niet aan
de kant geschoven.Deze dient nog steeds als vangnet, al
wordt hij nog maar weinig uit de kast gehaald.

Meedoen met medezeggenschap

Evert van Bonzel, SER

Medezeggenschap van werknemers is vastgelegd in de

Wet op de ondernemingsraden.Dezewet biedt eenhoog-

waardig stelsel van medezeggenschap, maar in de prak-

tijk blijkt dat de mogelijkheden van deze wet niet altijd

even goed worden benut. Bovendien is voor goedemede-

zeggenschapmeer nodig dan het volgen van de letter van

de wet. Dat meerdere zit vooral in uitwerking, houding

en gedrag. Hóe worden de regels toegepast? Hóe wordt

inhoud gegeven aan de achterliggende gedachte dat

participatie door medewerkers goed is voor de onderne-

ming als geheel, inclusief het bedrijfsresultaat?

‘Medezeggenschap in beweging’, zo luidt de titel van het

boekje dat voor u ligt. Wat doet de Sociaal-Economische

Raad (SER), het overlegorgaan van werkgevers, werkne-

mers en kroonleden, eigenlijk ommedezeggenschap ‘in

MEDEZEGGENSCHAP IN BEWEGING

42



beweging’ te krijgen? Nou, heel wat, en de laatste jaren

steeds meer. Wat mensen vaak niet weten is dat de SER

op grond van de wet een algemene medebewindstaak

heeft: uitvoering van wetgeving incl. het stellen van na-

dere regels. En hieronder valt m.n. de taak die de SER

heeft op grond van de Wet op de ondernemingsraden

(WOR) om de (kwaliteit van de) medezeggenschap te

bevorderen. Maar ook voert de SER diverse andere acti-

viteiten uit op het gebied van de medezeggenschap. Een

kort overzichtje.

SCOOR. De vorig jaar door de SER opgerichte Stichting

Certificering Opleidingen Ondernemingsraden heeft re-

cent de eerste certificaten uitgereikt aan or-opleidingsin-

stituten die aan de door SCOOR gestelde eisen voldoen.

Doel van de stichting is de kwaliteit van opleidingsinsti-

tuten te borgen, en daarmee het scholingsniveau van or-

leden te handhaven of te verbeteren.

Bedrijfscommissies.Deze commissies, die zijn samenge-

steld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordi-

gers, bemiddelen tussen bestuurders en or’s bij

conflicten over de toepassing van deWOR. De SER voert

het secretariaat van twee van de drie in Nederland be-

staande commissies, nl. die voor de marktsector (de be-

drijfscommissie voor de overheid valt onder de minister

van BZK).

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden. Sinds jaar en

dag de bestseller van de SER. Kan als voorbeeld worden

gebruikt door or’s en gaat gedetailleerd in op een veelheid

van onderwerpen die voor or’s van belang zijn.

CBM. De kerntaak van de SER-Commissie Bevordering

Medezeggenschap (CBM; voorzitter is prof. Ferdinand

Grapperhaus) is het in brede zin bevorderen van de me-

dezeggenschap en van de kwaliteit daarvan in onderne-

mingen. Het werkprogramma van de CBMbeschrijft het

hoofdthema voor 2014: Meedoen met medezeggen-

schap. Daarbinnen wordt de aandacht gericht op de on-

derwerpen kwantitatieve medezeggenschap, verbreding

van interessegroepen, medezeggenschap voor werken-

den met a-typische arbeidscontracten en bevordering

van scholing en vorming. Op 11 september 2014 organi-

seerde de CBM een symposium waar uitgangspunten

voor ‘goede medezeggenschap’ aan de orde kwamen.

Deze kunnen eventueel worden omgewerkt naar een

‘principe’ op het gebied van medezeggenschap dat ge-

schikt is om in een code goed bestuur op te nemen.

Good Practices

Medezeggenschap die past bij deze tijd, in een andere

arbeidsmarkt en met veranderende arbeidsverhoudin-

gen, hoe doe je dat in de praktijk? Tijdens het symposium

presenteerden bestuurders, een HR-directeur en or-le-

den hun nieuwe manieren van medezeggenschap. On-

der denoemer ‘medezeggenschap vanaf het begin’waren

dat DSM en Siza, en onder de noemer ‘medezeggen-

schap van onderop’ zorginstelling Dimence en de ge-

meente Almere.

DSM heeft gekozen voor meer participatie al vanaf de

beeldvormingsfase, voorafgaande aan oordelen en be-

sluitvorming (samen ‘BOB’). In de verschillende fases

zijn de mensen op de betreffende locatie met kennis en

ervaring betrokken. De betrokkenheid, snelheid en kwa-

liteit van de besluitvorming zijn daardoor merkbaar ver-

beterd. En als het serieus wordt, bijvoorbeeld bij een

reorganisatie, kan goedemedezeggenschap eraan bijdra-

gen dat mensen begeleiding naar elders krijgen.

Bij zorginstelling Siza is vooraf afstemmen, in een goede

dialoog, op behoeften en input van cliënten en werkvloer

belangrijk. Opbrengst: minder grote overhead (van 21

procent naar 7 procent) en minder zorgkosten. Teams

hebben zelf meer zeggenschap over de inhoud, waarbij

de or toeziet op het kader, het proces. Uit de zaal kwamen

kritische vragen over wat er gebeurt als het níet goed gaat

(met het bedrijf bijvoorbeeld). Een or kan dan makkelij-

ker strategisch overleggen met het bestuur, was het ant-

woord, mogelijk met vrucht, maar niet alle problemen

zijn op te lossen met medezeggenschap.

Bij Dimence hebben or en Raad van Bestuur naast de

klassieke medezeggenschapsstructuur het programma

‘Beleid maken we samen’ gestart. Insteek is dat mensen

meer zelf verantwoordelijkheid nemen in het organise-

ren van hun eigen werk. De or speelt ook hier een meer

strategische en projectmatige rol. Bij afspraken tussen de

centrale or (COR) en bestuur worden kaders vastgesteld.

Elke adviesaanvraag bevat verplicht een participatiepara-

graaf, die aangeeft hoe medewerkers betrokken zijn ge-

weest in de voorbereiding. Het succes is meetbaar: jonge

mensenwillenopdezemaniermeewerken aanmedezeg-

genschap op de eigen werkplek en ook in de or, die qua

samenstelling (deelnemers) is veranderd. Ook is de kwa-

liteit van de besluitvorming beter geworden.

De gemeente Almere, ‘werkgever van het jaar’, heeft een

visie op medezeggenschap ontwikkeld met als doel de

medezeggenschapmeer aan te laten sluiten bij de beleving

en loopbaanplanning van onderop. Diensten in de organi-

satie kregen eigen or’s. De COR zit nu meer aan de voor-

kant en toetst afspraken. Het bestuur is zo veel mogelijk in

dialoog met de or, en heeft zelfs wel eens, overtuigd door

de or, besluiten teruggetrokken. Met de vakbonden zijn

heldere afspraken gemaakt over de taakverdeling.

Mede aan de hand van deze voorbeelden heeft het sym-

posium een bijdrage geleverd aan het formuleren van
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uitgangspunten voor goede medezeggenschap. Als

hoofdcriteria voor goede medezeggenschap kwamen

aan de orde: bevorderen van actieve deelname, transpa-

rantie en wezenlijke invloed.

Uitgangspunten voor goede medezeggenschap

Hieronder noem ik de uitgangspunten voor goedemede-

zeggenschap, zoals die uit (de voorbereidingen van) het

symposiumnaar voren kwamen.Het kan zijn dat het ene

uitgangspunt de een meer aanspreekt en het andere uit-

gangspunt de ander: niet iedereen ziet of ervaart mede-

zeggenschap immers op dezelfdewijze. Dit betekent niet

automatisch dat het ene uitgangspunt beter is dan het

andere. Gezocht is naar die uitgangspunten die gezien

kunnen worden als breed gedragen algemene opvatting

over goede medezeggenschap.

Het begrip medezeggenschap is breder opgevat dan al-

leen het instituut ondernemingsraad of een ander mede-

zeggenschapsorgaan (in deze bijdrage beide aangeduid

als or). Onder medezeggenschap worden directe en in-

directe medezeggenschap begrepen. Overigens is niet

altijd scherp te onderscheiden of een uitgangspunt

vooral geldt voor het medezeggenschapsorgaan (de or)

of voor de medezeggenschap. Het begrip medezeggen-

schap is wel beperkt tot medezeggenschap in de context

van arbeidsverhoudingen, dus van de mensen die wer-

ken in een organisatie. Medezeggenschap van bijvoor-

beeld cliënten in de zorg of ouders en leerlingen in

het onderwijs is niet meegenomen. Wat zijn nu de uit-

gangspunten voor goede medezeggenschap die naar

vorenkamen?Hierondernoem ik ze inwillekeurige volg-

orde:

GOEDE MEDEZEGGENSCHAP:

1. … heeft intrinsieke waarde: binnen de organisatie

wordt medezeggenschap als een belangrijke waarde

ervaren, als een onderdeel van de cultuur.

2. … is er voor iedereen (diversiteit en representativi-

teit): binnen de organisatie wordt geprobeerd om

diversiteit en representativiteit in medezeggenschap

adequaat in te vullen. Van de or wordt verwacht dat

hij rekening houdtmet de belangen van iedereen die

in de onderneming werkt. De or is zoveel mogelijk

een afspiegeling van alle groepen van de in de onder-

neming werkzame personen.

3. … beschikt over een democratisch mandaat: de or is

een vertegenwoordigend orgaan. Zijn leden worden

op democratische wijze, dus via verkiezingen, geko-

zen. Daarom is het belangrijk dat er verkiezingen

zijn en dat er wat te kiezen valt.

4. … betekent dat ondernemer en or hun rol en taak

kennen: ondernemer en or kennen hun rol en taak

op het gebied vanmedezeggenschap.De verwachtin-

gen die zij in dit opzicht over enweer hebben, sluiten

op elkaar aan. Ondernemer en or kunnen hiertoe

met elkaar (werk)afspraken maken.

5. … is elkaar beïnvloeden,maar niet vastzetten: onder-

nemer en or voeren dialoog, onderhandelen en er-

kennen dat er verschillen in belangen kunnen zijn.

Zij respecteren elkaars functie en positie. Zij werken

samen op een professionele en zakelijke wijze. Be-

langrijk zijn een goede dialoog binnen een goede

verstandhouding. De WOR functioneert als kader

of als vangnet.

6. … betekent het ontwikkelen van een gemeenschap-

pelijke visie: ondernemer en or ontwikkelen (uit-

gangspunten ten aanzien van) een gezamenlijke

visie opmedezeggenschap binnen de onderneming.

Dit als een gezamenlijk commitment en/of start-

punt. Bij het formuleren van die gemeenschappe-

lijke visie behoort te worden meegenomen dat deze

‘for better and for worse’ dienst moet kunnen doen.

Verder moet duidelijk zijn vanuit welke vooronder-

stellingen ondernemer en or de medezeggenschap

willen invullen. Daarbij kunnen zij proberen om ge-

zamenlijke doelstellingen en uitgangspunten te for-

muleren voor de medezeggenschap en de invulling

daarvan.

7. … vraagt om de betrokkenheid van het individu bij

(gedeelde belangen in) de organisatie: individuen

voelen zich betrokken bij de organisatie en demede-

zeggenschap. Medezeggenschap is van en voor ie-

dereen. Iedereen die in de organisatie werkt, kan

participeren en doet dat zo veel als mogelijk. De or

houdt (daartoe) contact en verbinding met zijn ach-

terban.

8. … vraagt om het vroegtijdig betrekken van de or

(draagvlak en co-creatie): de or wordt – ook in meer

complexe situaties – vroegtijdig en doorlopend in

een traject betrokken. Zo kunnen (eenvoudiger)

draagvlak voor en co-creatie van besluiten ontstaan.

De rol van de or kan daarbij in het begin van het

traject nadrukkelijk worden benoemd en gekaderd,

zodat discussies/conflicten hierover in het vervolg

van het traject/proces worden voorkomen of beter

hanteerbaar zijn.

9. … vraagt om kennis en kunde bij zowel de onder-

nemer als de or: ondernemer en or bezitten relevante

kennis, kunde en expertise. Deze zijn nodig omme-

dezeggenschap en de organisatie een stap verder te

brengen/krijgen. Wanneer deze niet aanwezig zijn,

moet er voor worden gezorgd dat deze binnen

de organisatie worden ontwikkeld – bijvoorbeeld

via informatieverschaffing en scholing – of extern

worden ingekocht. Bij notoir lastige onderwerpen

zoals financiën, juridische kwesties, pensioen, ligt

inkoop van externe expertise meer voor de hand.

10. … houdt in dat bestuurder en or als gelijkwaardige

partners overleggen: een voorwaarde om tot goed
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overleg te komen is dat overlegpartners zich vol-

doende veilig en comfortabel voelen om echt met

elkaar in gesprek te gaan en informatie uit te wis-

selen. Inherent aan een organisatie is dat tussen be-

stuurders en medewerkers een gezagsverhouding

bestaat. Afspraken kunnen worden gemaakt over

wat nodig is voor een overlegsituatie waarin bestuur-

der en or als gelijkwaardig partners overleggen.

11. … heeft een medezeggenschapsstructuur die bij de

eigen organisatie aansluit: de organisatie kiest voor

een medezeggenschapsstructuur die aansluit bij de

wijze waarop de eigen organisatie is georganiseerd.

Hiervoor bestaat binnen deWOR veel ruimte.Mede-

zeggenschap volgt zeggenschap. Daar waar (de be-

stuurder namens) de ondernemer beleidsruimte

heeft om bepaalde keuzes te maken en dus zeggen-

schap, heeft de or medezeggenschap.

Concretiseren via governance

Hoe kan goede medezeggenschap onder de aandacht

worden gebracht? In het kader van het bevorderen van

het meedoen met medezeggenschap zou het goed zijn

om (ook) via de governance van organisaties medezeg-

genschap meer in de belangstelling te kunnen plaatsen.

De meeste codes voor goed bestuur, zoals Nederlandse

corporate governance code, bevatten nu geen principe

over medezeggenschap. Het in dergelijke codes opne-

men van een helder governance principe op het gebied

vanmedezeggenschap,met een aantal bijbehorende best

practices, zou een goede manier kunnen zijn om zowel

de bewustwording van het (economische) belang vanme-

dezeggenschap als het gebruik van medezeggenschap te

bevorderen. Tijdens het symposium van 11 september

werd door CBM-voorzitter Grapperhaus al een voorbeeld

gepresenteerd van hoe zo’n governance principe op het

gebied van medezeggenschap zou kunnen luiden:

“Medezeggenschap dient plaats te vinden in het belang van

het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstel-

lingen. Daarbij volgt medezeggenschap zeggenschap. Goede

medezeggenschap heeft kwaliteit, is effectief en is inclusief –

ziet op de belangen van iedereen werkzaam in de arbeidsor-

ganisatie. Het medezeggenschapsorgaan is divers samenge-

steld. Bij goede medezeggenschap zijn primair bestuurder en

het medezeggenschapsorgaan (doorgaans or) betrokken,

maar daarnaast ook achterban en – indien aanwezig –

Raad van commissarissen of andere toezichthouder.”

En over governance gesproken: ook in ander verband

waart deze term rond in de medezeggenschapsgangen

van het SER-gebouw. En dan gaat het om de zgn. ‘drie-

hoek van raden’, tewetende raad vanbestuur, de raad van

commissarissen en de or. Samen met het Nationaal Re-

gister commissarissen en toezichthouders (NR) organi-

seerde de SER dit voorjaar al een expertmeeting over het

onderwerp, waaraan zo’n dertig commissarissen, be-

stuurders, vertegenwoordigers van de vakbeweging,

werkgevers, advocaten, or-leden enwetenschappersmee-

deden. Het contact tussen toezichthouders in Raden van

Commissarissen (RvC’s) en Raden van Toezicht (RvT’s)

en medezeggenschapsorganen kan beter. Daar zijn

bestuurders, commissarissen, werkgevers, vakbonden

en werknemers het over eens. Er zijn niet zozeer nieuwe

regels nodig, wel een cultuurverandering. De bijeen-

komst met NR krijgt zeker een vervolg. Van belang

is verder dat we de woorden gaan omzetten in

concrete daden, zodat or’s en toezichthouders elkaar in

de uitvoering van hun taken ook daadwerkelijk weten te

vinden.

Meedoen met medezeggenschap, dat is waar het om

gaat. Vanuit de SER leveren wij daar graag een bijdrage

aan!
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Hoofdstuk 4 Van medezeggenschap naar
stakeholderparticipatie

In de vorige hoofdstukken hebben we aangegeven dat
klassieke, formele medezeggenschap wat ons betreft
‘uit’ is. Een klassieke or hoort bij klassiek organiseren,
en beide zijn ten dode opgeschreven. We hebben
een pleidooi gehouden voor directe participatie. De
beweging is die van indirecte, vertegenwoordigende
medezeggenschap – waarbij de or plek is waar mede-
zeggenschap plaatsvindt – naar directe (mede)zeggen-
schap, ofwel medewerkerparticipatie.

Klassieke organisaties kunnenworden getekend als een
piramide. Besluiten worden genomen door het orgaan
dat aan de top staat: de Directie, het College van Be-
stuur, hetManagementteam, de Raad van Bestuur.Me-
dezeggenschap volgt zeggenschap.

aandeelhouders

raad van toezicht/commissarissen

ondernemingsraadbestuur

medewerkers

zeggenschap

samenwerkingspartners

vakorganisaties

klanten/cliënten

cliëntenraad

Figuur 2: de klassieke organisatie

Moderne organisaties kunnenworden getekend als een
cirkel of een zon. Allerlei teams en individuen werken
samen omgemeenschappelijke ambities en doelstellin-
gen te realiseren en waarde te creëren voor de klant.
Besluiten worden op verschillende manieren, in wisse-
lende verbanden genomen. Soms hakt de Raad van
Bestuur knopen door, soms is dat een zelfsturend
team binnen de organisatie, maar het kan ook een pro-
jectteam zijn dat bestaat uit werknemers, zzp’ers en
klanten.

aandeelhouders

raad van toezicht/commissarissen

medewerkers/ondernemingsraad

bestuur
zeggenschap

samenwerkingspartners

vakorganisaties

klanten/cliënten

cliëntenraad

zzp'ers/uitzendkrachten

Figuur 3: de moderne organisatie

Hiermee brengen we het ‘stakeholdermodel’ in beeld.
Onder ‘stakeholders’ (of in goed Nederlands: belang-
hebbenden) verstaan we alle personen en groepen die
een langdurige relatie hebben met de onderneming of
anderszins belanghebbende zijn. De verschillende sta-
keholders hebben deels gemeenschappelijke, deels
conflicterende belangen. Alle stakeholders hebben
recht op zeggenschap. Prof. Rienk Goodijk betoogt in
zijn boek ‘Corporate Governance en medezeggen-
schap’ dat een duurzame betrokkenheid bij, gekoppeld
aan een materieel of immaterieel belang bij de organi-
satie, de legitimeringsgrond vormt voor (mede)zeggen-
schap. Alle stakeholdersmoeten in staat worden gesteld
invloed uit te oefenen en medeverantwoordelijkheid te
dragen voor beleid en relevante beslissingen. In het
Anglo-Amerikaanse shareholdermodel heeft de aan-
deelhouder een dominante positie; zijn manier van
denken en zijn gedrag hebben – versterkt door libe-
raal-economisch en beperkt rationeel denken – ver-
strekkende gevolgen voor het handelen van managers
in organisaties en daardoor voor de samenleving. In het
Rijnlandse stakeholdermodel houdt men rekening met
de belangen van alle stakeholders, aandeelhouders,me-
dewerkers, klanten, leveranciers, de samenleving en de
natuur.

Medewerkerparticipatie legt de focus op de medewer-
kers als stakeholder. Hieronder geven we eerst een kort
overzicht van mogelijke relaties met andere stakehol-
ders. Daarna gaan we kort in op de mogelijke conse-
quenties voor (mede)zeggenschap.
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Samenwerkingspartners

Rivierduinen, organisatie voor geestelijke gezondheids-
zorg zegt op zijn website: “Zorg verlenen dicht bij de
cliënt en maatschappij kunnen we niet alleen. Samen-
werking met andere partners is nodig. Behandelingen
beginnen niet altijd bij ons en eindigen er ook niet per
se. We maken een inschatting van elke fase in het her-
stelproces van een cliënt en van daaruit werken we sa-
men met andere zorgaanbieders en maatschappelijke
partijen.”

Het Platform KetensamenwerkingWoningbouw: “Wo-
ningcorporaties als Alliantie, Eigen Haard, Havenste-
der, Portaal en Ymere passen het principe van
ketensamenwerking toe met bouwers als BAM, Ballast
Nedam, Era Contour, Dura-Vermeer en Thunnissen.
Samen met onderaannemers, leveranciers en de klant
wordt in volstrekte openheid gewerkt aan het creëren
van maximale waarde voor de klant, tegen de laagste
kostprijs.”

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft als doel
een sluitende keten van hulp en ondersteuning voor
ouders en jeugd te waarborgen. De kernpartners zijn
de jeugdgezondheidszorg (0-19) en het maatschappelijk
werk. De professionals van deze kerngroep zijn in de
meeste gevallen in dienst van een thuiszorgorganisatie,
GGD, welzijnsinstelling of een instelling voor maat-
schappelijke dienstverlening. Het gaat dan om jeugdart-
sen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, consul-
tatiebureau-assistenten, en (school) maatschappelijk
werkers. Vaak zijn ook gedragswetenschappers (psycho-
logen en (ortho)pedagogen) in de centra werkzaam. Ook
wordt samengewerkt met huisartsen, kinderopvang, on-
derwijs, MEE en tweedelijnsvoorzieningen op het terrein
van jeugdzorg.

Klanten in de profitsector

Steeds meer bedrijven omarmen co-creatie als motor
voor waardecreatie. Denk aan Philips en zijn Senseo,
Adidasmet zijn schoenen of deHEMAmet zijn design-
wedstrijd waarbij het winnende ontwerp in het assorti-
ment wordt opgenomen.

Onder de naam ‘Denk Mee Met Je Bank’ startte de Ra-
bobank medio 2010 een online co-creatiecommunity.
Daarin wordt continue de dialoog gezocht met klanten
en lokale banken bij de ontwikkeling van dienstverle-
ning. “We wilden niet opnieuw de fout maken om het
allemaal zelf te verzinnen”, zegt formulemanager Paul
Mutsaers. “Dus vroegen we de klanten zelf: waar gaat
nou mis? En vooral: hoe moet het wél?” Susanne Swin-
kels van Branddoctors: “Dankzij communities kun je

nu op veel grotere schaal en bijna 24/7 de interactie
met de doelgroep zoeken. Zo kun je echt tot verbeterin-
gen komen.”

Heel Nederland heeft in 2010 kunnenmeedenken over
de nieuwe smaak voor de limited edition chips van Lay’s.
Via crowdsourcing heeft Lay’s op een innovatieve ma-
nier de consument betrokkenbij haar productontwikke-
ling. Binnen twee maanden zijn er maar liefst bijna
700.000 ideeën voor een nieuwe smaak chips binnen-
gekomen. Om alle inzendingen te beoordelen zijn stu-
dententeams en stagiaires ingezet. Ingezonden ideeën
zijn beoordeeld op drie criteria: het moest lekker zijn,
de smaak moest creatief zijn en de smaaknaam pak-
kend. Deze enorme hoeveelheid ideeën is op deze ma-
nier teruggebracht naar een top 1000. Een intern team
heeft dit teruggebracht naar een top 100, waaruit een
jury een top 3 koos. Vervolgens zijn de smaken van de
top 3 ontwikkeld, in samenwerking met de bedenkers
ervan. Na de zomer van 2010 kwamen vervolgens de
smaken Patatje Joppie, Nr. 66 Babi Pangang enMango
Red Chilli in de winkels.

Online samenwerken met klanten is ook binnen de
financiële wereld de toekomst, zo blijkt uit onderzoek
van Hyarchis, waarin 500 professionals uit de banken-
wereld en de verzekerings-, hypotheken- en pensioen-
branche zijn ondervraagd. Bijna 90 procent van de
respondenten is het hier mee eens, slechts 7 procent
is het oneens en 5 procent heeft geen mening. Online
samenwerkenmet klanten is een belangrijke ontwikke-
ling, aangezien financiële instellingen steeds meer te
maken krijgen met de self-directed customer. Deze
klant is niet tevreden met de traditionele one-size-fits-
all benadering en wil zelf bepalen hoe en wanneer hij
geholpen wordt.

Cliënten in (semi-) publieke sector

Eerder in dit boek wezen we op Regie op Locatie bij
Vanboeijen, waar op een locatie medewerkers, cliënten
en hun verwanten zoveel mogelijk zelf beslissen wat er
gebeurt. In principe kunnen ze alles doen zonder de
centrale diensten van Vanboeijen in te schakelen; daar-
voor hebben ze de beschikking over een eigen budget.

In het artikel ‘Spijkers met koppen’ (OR informatie
augustus/september 2011) beschrijft Gert van Dongen
een mooi experiment van samenwerking bij Maasstad-
ziekenhuis Rotterdam. “Rekening houden met alle ex-
terne en interne stakeholders is voor een bestuurder
sowieso bijna een onmogelijke opgave.” De interne en
externe stakeholders: de ondernemingsraad, de medi-
sche staf. de cliëntenraad (CR), verpleegkundige advies-
raden (VAR’s), interne adviesorganen en vormen van
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werkoverleg. En dan hebben we het nog niet eens over
de invloed van zorgverzekeraars, hetministerie, de ban-
ken et cetera. Iedereen mag zijn zegje doen, maar hoe
krijgen de adviesorganenwerkelijk invloed? Or-voorzit-
ter Marijke Gommans introduceerde samen met haar
medezeggenschapscollega’s en bestuurder Paul Smits
het gezamenlijk kwartaalrondeoverleg, waarbij de VAR
en de PAR (Patiënten Adviesraad, een andere naam
voor de cliëntenraad) samen met de or en de verant-
woordelijke directeuren om de tafel gaan zitten om in
één middag een adviesaanvraag te behandelen.

Steeds meer gemeenten (bijvoorbeeld Waalwijk, Zoe-
termeer, Zwolle, Raalte) zetten ‘adoptiegroen’ op.
Buurtbewoners ‘adopteren’ een stukje grond van de
gemeente. Ze kunnen dit dan opnieuw inrichten
en zorgen zelf voor het onderhoud. De kosten van
nieuwe aanplant e.d. komen voor rekening van de ge-
meente. Binnen het onderwijs bevat het medezeggen-
schapsorgaan niet alleen medewerkers, maar ook
ouders (basisonderwijs), ouders en leerlingen (voortge-
zet onderwijs). In het Hoger Onderwijs zitten studen-
ten meestal in één raad (het ’ongedeelde stelsel’) en soms
hebben ze ieder hun eigen raad (Studentenraad en On-
dernemingsraad, het ’gedeelde stelsel’); wel zitten ze
dan samen in de Gezamenlijke Vergadering. Henk
Commelter, projectleider van Consent, basisonderwijs
Enschede: “Ik denk dat het een voordeel is dat er ouders
in de GMR zitten. Medezeggenschap is een investering
in de kwaliteit van het onderwijs en moet niet worden
ervaren als iets dat nou eenmaal moet. De GMR draagt
bij aan beter onderwijs.” Yulius, een grote GGZ Orga-
nisatie in Zuid-Holland, wil voor een onderdeel van de
organisatie een gezamenlijke ‘medezeggenschapscom-
missie’ inrichten voor cliënten en medewerkers. (zie
bijlage 13)

Vakorganisaties

Henk Strating, adviseur in arbeidsvraagstukken zegt:
“Wemoeten de klassieke concurrentiestrijd tussen vak-
bonden en or’s op het terrein van cao en arbeidsvoor-
waarden definitief achter ons laten. Ik zie dat daar nog
heel verschillend op wordt gereageerd. Sommige vak-
bondsbestuurders en or’s willen en kunnen niet meer
zonder elkaar, maar anderen blijven op het terrein van
cao en arbeidsvoorwaarden nog angstvallig uit elkaars
buurt. In het voorjaar van 2014 werd ik benaderd door
een or van een grote zorgonderneming.Die verteldeme
dat de directie met vakbonden had onderhandeld over
een sociaal plan,maar dat die onderhandelingenniet tot
een resultaat hadden geleid. Breekpunt vormde de
vraag of het sociaal plan rekening moest houden met
de mogelijkheid van onvrijwillig ontslag of niet. De be-
stuurder had de or nu gevraagd de onderhandelingen

met hemvoort te zetten. Inmijn eerste contact bleek dat
de or nog nooit met dit bijltje had gehakt. Toch wilde de
or graag een bijdrage leveren aan het totstandbrengen
van een goed sociaal plan. Ik besloot in te gaan op het
verzoek van de or om hen daarbij te ondersteunen. Met
de bestuurder werden goede afspraken gemaakt over
het proces, waarbij dialoog, co-creatie en betrokkenheid
van medewerkers belangrijke thema’s waren. De ge-
sprekken met de bestuurder werden gevoerd onder lei-
ding van een onafhankelijk procesbegeleider. Samen
met de bestuurder werd een actieve klankbordgroep
ingericht met medewerkers uit alle geledingen van de
onderneming. En de or kreeg alle gelegenheid zich
goed voor te bereiden op de gesprekken. In een paar
maanden tijd hebben we dit proces tot een goed eind
kunnen brengen. Het resultaat is een sociaal plan ge-
worden met als motto: Belangen in balans. Dat geeft
precies de inhoud weer. Bestuurder en or zijn er tevre-
den over, evenals de medewerkers. En als kers op de
taart hebben de vakbonden, desgevraagd, toegezegd het
sociaal plan van hun handtekeningen te voorzien.”

In de boeken ‘Het Sociaal Plan in de Praktijk’ en ‘het
Sociaal Plan voor de overheid’ (2012) van Ralph Jan van
der Ham, Theo Hofman, Arthur Hol en Arie de Ruijter
(met als ondertitel: handleiding voor verantwoord reor-
ganiseren: een integrale aanpak) wordt een stakeholde-
raanpak beschreven, toegepast op het proces van
reorganiseren, fusie en overname – met ruime aan-
dacht voor de rol van medewerkers, binnen en buiten
de formele medezeggenschap.

Flexibele arbeidskrachten

We wezen eerder al op de positie van flexibele arbeids-
krachten zoals oproepkrachten en tijdelijke werknemers,
maar ook bijvoorbeeld zzp’ers en vrijwilligers die
steeds meer binnen organisaties werkzaam zijn. In het
artikel ‘Medezeggenschap in een verander(en)de onder-
neming’ schrijft Rienk Goodijk: “De ICT-ontwikkelin-
gen bijvoorbeeld, leiden tot het inrichten van meer
virtuele organisatie-eenheden, weinig inzichtelijke
netwerken waarbinnen de uiteenlopende activiteiten
worden ondergebracht. En in veel tijdelijke werkverban-
den, bij outsourcing, in franchiseorganisaties (met
kleine filialen) of in situaties van tijdelijk aangesteld per-
soneel of personeel met een los dienstverband, zijn
werknemers nauwelijks nog vertegenwoordigd in de for-
mele medezeggenschap of verdwijnt de medezeggen-
schap over deze activiteiten zelfs volledig uit beeld.”

Raden van Toezicht/Commissarissen

Het is naar onze mening voor ondernemingsraden
vooral van belang om de banden met de Raad van
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Toezicht (of Raad vanCommissarissen) aan te halen. In
het artikel ‘Meer dan de som der delen’ (OR informatie,
december 2013) stelden Arthur Hol en Bart de Lange
vast dat de or en RvT nog te veel gescheiden van elkaar
opereren. Zo versterken ze elkaar niet, werken elkaar
mogelijk zelfs tegen. Het is tijd om de relatie tussen or
en RvT eens tegen het licht te houden. Want de or kan
de bestuurder effectiever beïnvloeden wanneer hij het
samenspel met de RvT beter beheerst. Wij zien de RvT
als een belangrijke aanjager in het veranderingsproces
naar meer en betere participatie van alle stakeholders.
Hier ligt echter ook een rol van de or.

Organisatieadviseur Niels Schotanus: “In mijn ogen
kunnen hier zowel de RvC als de or een belangrijke
rol spelen bij het terugbrengen van de balans in onder-
nemen. Sterk betrokken bij de onderneming maar ook
in staat om vanuit onafhankelijkheid te opereren.”

Participatie van alle stakeholders

Het gaat bij participatie binnen organisaties dus
al lang niet meer alleen om medewerkerparticipatie,
maar ook om andere ‘stakeholders’: klanten, tijdelijke

krachten, samenwerkingspartners, toezichthouders,
enz. Iedereen speelt zijn eigen rol, op basis van
gelijkwaardigheid in plaats van hiërarchie. De huidige
beweging is die van medezeggenschap naar medewer-
kerparticipatie, de ‘stip op de horizon’ is die naar
stakeholderparticipatie. Slimme bestuurders en onder-
nemingsraden spelen hier alvast op in.

Wij pleiten voor een beweging richting meer participa-
tie van alle stakeholders en wij sluiten niet uit dat in de
toekomst bestaande organenworden samengevoegd tot
één Stakeholderraad. Sommige plekken in het onder-
wijs en de zorg laten zien dat dat best mogelijk is, bij-
voorbeeld de samengestelde raden in het onderwijs. Zie
ook de eerder genoemde voorbeelden vanhetMaasstad-
ziekenhuis en Yulius.

Wij denken dat bestaande Ondernemingsraden een
dergelijke beweging moeten zien aankomen en waar
mogelijk bevorderen door de samenwerking te zoeken
met vertegenwoordigers van andere stakeholders, zoals
Raden van Toezicht en Cliëntenraden. Dit kan ook een
krachtiger positie geven. Zo’n verandering zal stapsge-
wijs gestalte krijgen.
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Hoofdstuk 5 Nieuwe rollen voor de or

In de vorige hoofdstukken hebben we laten zien dat
medezeggenschap flink aan het veranderen is en dat
dit onontkoombaar is. In klassieke organisaties wordt
‘medezeggenschap’ gezien als ‘de or’. De klassieke or
reageert op voorstellen van de bestuurder, gebaseerd op
het advies- en instemmingsrecht dat de WOR aan hem
toekent. Onze stelling was dat deze vorm vanmedezeg-
genschap een ongelijkwaardige verhouding tussen be-
stuurder en werknemers institutionaliseert, terwijl de
organisatie steedsmeer kan worden beschouwd als een
netwerk van gelijkwaardige stakeholders. Traditionele
medezeggenschap is dus nietmeer van deze tijd.Mede-
zeggenschap moet in beweging komen, en we hebben
laten zien dat dit in de praktijk ook op steeds meer
plekken gebeurt. De eerste beweging is dat de or eerder
in het proces wordt betrokken: van reactief naar proac-
tief. De tweede beweging is dat het medezeggenschaps-
werk niet wordt beperkt tot de or, maar dat daar ook
andere medewerkers (niet zijnde or-lid) bij worden be-
trokken. De derde beweging is fundamenteler van aard:
van indirecte naar directe (mede)zeggenschap. En alsof
dat niet genoeg is: de laatste beweging is die van directe
(mede)zeggenschap of medewerkerparticipatie naar
stakeholderparticipatie. Wat betekent dit alles nu voor
de rol van de ondernemingsraad?

Kim van der Hoeven, adviseur arbeidsrecht bij werkgevers-

vereniging AWVN: “Medezeggenschap is allang niet meer
het exclusieve terrein van or en bestuurder. Als betrokken-

heid van medewerkers laag in de organisaties is georgani-
seerd, dan zal de or een nieuwe rol moeten zoeken om

waarde te blijven houden voor de organisatie; die van be-
waker van het medezeggenschapsproces of van aanjager van

innovatie. Medezeggenschap levert alleen iets op als ze kan
meebewegen met ontwikkelingen in de maatschappij en de
organisatie. Diversiteit van medezeggenschapsvormen zal

alleen maar toenemen. Van uniform naar pluriform. En
wie stil blijft staan, die mist de boot.”

Gijs van Bilsen inspiration officer bij Pentascope: “De mo-

derne or durft te vertrouwen op goede intenties en zegt ‘Ja,
en…’ om samen verder te komen!” Want de Moderne or is

een Ja, en… or die samenwerkt vanuit vertrouwen en de
onderneming vooruit helpt.”

Jan Heijink, voorzitter Stichting Onderzoek Medezeggen-
schap: “Opvallend is de opvatting vanuit bepaalde hoek dat

de or vaak te weinig constructief is, dat de or het manage-
mentmeer zoumoeten steunen en zichmoet ontwikkelen tot

een intern managementadviescentrum.”

Marloes Pomp, mede-initiatiefnemer van iedereenorlid.nl:

“Betrokken mensen bij de organisatie zijn altijd mooi om te
zien.Het is leuk om temerken dat or-ledenmet de juiste tools

en nieuwe werkwijzen veel meer input uit de organisatie
kunnen halen. Je ziet haast een zucht van verlichting door

zo’n or gaan.”

5.1 Procesregisseur, kantelaar of waakhond?

Het is duidelijk: bij nieuwe vormen van medezeggen-
schap hoort ook een andere rol van de ondernemings-
raad. In de vorige hoofdstukken is de rol van de or hier
en daar al aan de orde gekomen, in dit hoofdstuk gaan
we daar wat nader op in. We beschrijven eerst kort de
verschillende rollen die de or kan vervullen.
1. DeMedezeggenschapper. Zolang deWOR er is ben jij

degene die hem stevig in de hand houdt en niet
nalaat om daar regelmatig mee te schermen. Maar
uiteraard ben jij niet zo klassiek dat je alleen nog in
rechten en plichten gelooft. Nee, je bent verder. Je
kijkt vooral naar de bedoeling van dewetgever.Maar
je gelooft er ook in dat rechten en plichten houvast
geven. Duidelijkheidwie waar over gaat. Je vindt het
belangrijk dat er iemand is die dit in de gaten houdt.
Soms blijf je in de ‘klassieke rol’ omdat het nu best
goed gaat. Demeestemedewerkers zijn tevreden en
de verhouding met de bestuurder is prima. Jullie
vervullen een kritisch meedenkende rol. Er is geen
reden om te veranderen. Waarom zou je mee doen
met een hype? Je kunt ook een ‘klassieke rol’ inne-
men op momenten dat het nodig is. Als er een
flinke, onontkoombare reorganisatie of sanering
aan zit te komen bijvoorbeeld. Dan is het belangrijk
om te zorgen dat er een orgaan is die bewaakt dat
alles netjes en zorgvuldig verloopt.

2. De Onderhandelaar. De trend op het gebied van ar-
beidsvoorwaarden is naar flexibeler, variabeler,
meer keuzevrijheid. Het beleid krijgt meer en
meer vorm in de onderneming en minder in de be-
drijfstak. Wie voert de onderhandelingen met de
bestuurder? Is dat de or? Of is dat de vakbond? Of
raak je alleen bij het woord al geïrriteerd? Ben je van
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mening dat zij vooral oude, activistische denkbeel-
den hebben en niets voor elkaar krijgen? Had je
nooit gedacht dat er zoveel macht is op het gebied
van arbeidsvoorwaarden bij zo’n kleine vertegen-
woordiging in jouw onderneming? Kun je dat als
or beter? Je neemt zelf de onderhandelingen over
het sociaal plan in handen. En de daarvoor nood-
zakelijke kennis huur je gewoon in.

3. De Procesregisseur. De or is bewaker van het proces
van directe (mede) zeggenschap. Dat de or gelijk is
aan medezeggenschap is een gedachte die jij nooit
hebt gehad of al lang geleden hebt losgelaten. Jij en
je or hebben een heldere visie op (mede)zeggen-
schap: iedere medewerker kan en mag een bijdrage
leveren. Dat gaat niet vanzelf, het moet natuurlijk
wel georganiseerd worden. Voor de or als procesbe-
waker is dat geen probleem. Je denkt immers
anders. Je stimuleert moderne vormen van werk-
overleg. Je praat met de bestuurder over de waarde
van zelfsturende teams. Je bewaakt de samenstel-
ling van thema- en projectgroepen, dat ze niet vooral
bestaan uit managers en staffunctionarissen, maar
dat het vakmanschap van de werkvloer ook vol-
doende vertegenwoordigd is. Je organiseert samen
met het management en P&O werkconferenties en
een strategische sessie in de vorm van een Wereld-
café. Je zorgt dat er een goed werkend digitaal dis-
cussieplatform komt.

4. De Waakhond. Ook in jullie organisatie zijn mana-
gers geen rationeel denkende en handelende we-
zens. Het zijn mensen, met ambities, ijdelheden
en andere ondeugden, mensen die boos of jaloers
kunnen worden, aan het vechten slaan of juist bang
worden en er tussen uit knijpen. Ze zitten voortdu-
rend op elkaar te katten, vliegen af te vangen, tegen
te werken of omgekeerd, vaak nog erger, elkaar naar
de mond te praten, te duiken of te zwijgen. Vechten
of vluchten. Beslissingen, plannen of voornemens
zijn binnen jouw organisatie niet meer te volgen,
tarten het gezonde verstand of zijn zelfs ronduit
dom. Als het op echte problemen aan komt, is
vaak niemand thuis. Maar jullie als or wel. Jullie
nemen je verantwoordelijkheid.Het dreigt faliekant
fout te gaan en jullie stellen dit aan de kaak. Dat is
misschien eng,maar jullie kunnen de bestuurder of
de Raad van Toezicht, mits je uit het verwijt blijft,
misschien net het duwtje geven om in te grijpen. Je
hebt niet per se eenmening over de oplossingmaar
je stelt vragen en je vraagt door. Je doet wat een
waakhond doet: blaffen als er gevaar dreigt.

5. De Kantelaar. De or die helpt om de organisatie te
‘kantelen’ in de richting van nieuwe vormen van
organiseren en participatie. Die nieuwe voorstellen
ontwikkelt omde organisatie beter temaken. Je bent

nieuwsgierig, stelt jezelf niet centraal en durft je
voortdurend te verwonderen. Lekker fris dus. De
hele dag vergaderen en oeverloos praten is aan jou
niet besteed. Je wilt dat de organisatie in een voort-
durend optimalisatieproces zit. Je bent een frisse
denker en een doener tegelijkertijd. Een ‘frisdoen-
ker’ dus. Een stimulator: iemandmoet beginnen en
waarom zouden jullie als or dat niet zijn? In plaats
van naar een cursus te gaan hebben jullie samen
met een trendwatcher een visie op de toekomst ont-
wikkeld. Jullie zien grote kansen voor jullie organi-
satie, maar danmoet er wel wat gebeuren. Ook daar
hebben jullie een helder beeld over en daar houdt
het niet mee op want jullie zijn zo enthousiast dat
iedereen dat moet horen. En meedoen!

6. De Stakeholdersraad. Samen met twee managers,
twee collega’s, twee cliënten, een vakbondsbestuur-
der en een toezichthouder maak je deel uit van de
Stakeholdersraad. Soms schuiven er ook anderen
aan, laatst een vrijwilliger en een zzp’er. Je vindt
medezeggenschap en medewerkerparticipatie ei-
genlijk verouderde termen. Je gelooft erin dat alle
stakeholders belang hebben bij de organisatie. Dui-
delijk is dat de belangen verschillen in omvang
en soms zelf tegenstrijdig kunnen zijn, maar in de
Stakeholderraad zoeken jullie naar de overeenkom-
sten en het hoger doel dat alle stakeholders bindt.
Jullie zorgen voor transparantie over de wensen en
belangen tussen de verschillende stakeholdergroe-
pen. Natuurlijk wordt optimaal gebruik gemaakt
van de digitale mogelijkheden.

De rol die je kiest is afhankelijk van de context waarin
je je bevindt. Tijdens het symposium van de SER op
11 september 2014 maakte hoogleraar en SER Kroonlid
Aukje Nauta de vergelijking met situationeel leider-
schap. “Wat goed leiderschap is, hangt af van de situatie,
oftewel de aard van de taak en de ‘will and skill’ van de
medewerker. Hebben medewerkers nog veel te leren,
dan zijn ze gebaat bij heldere en duidelijke instructies.
Maar zijn ze volleerd en ook nog eens hartstikke gemoti-
veerd, dan kun je heel veel aan hen delegeren, en volstaat
een ‘laissez faire’-achtige manier van leiding geven.”

Iets vergelijkbaars is aan de hand met medezeggen-
schap en participatie. Afhankelijk van de ‘volwassen-
heid’ van de onderlinge verhoudingen, is een ander
type participatie geschikt, dus ook een andere rol van
de or. Zijn de arbeidsverhoudingen bijvoorbeeld erg
formeel en hiërarchisch, en ook nog eens niet al te har-
monieus, dan past het de or omzich onafhankelijk op te
stellen, en de nadruk te leggen op belangenbehartiging
en een goede geschillenregeling. Zijn de arbeidsver-
houdingen gelijkwaardiger, met goede relaties tussen
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werkgever en werknemer, dan ligt een open dialoog en
vroegtijdige betrokkenheid van de or meer voor de
hand, aldus Aukje Nauta.

Norbert Laane, advocaat medezeggenschap en arbeidsrecht

bij KienhuisHoving uit Enschede: “Het is niet of-of maar
en-en. De rol van de or wordt dubbel: de or adviseert de

bestuurder én stimuleert zeggenschap van de medewerker,
onder andere door zich te focussen op het zo goed mogelijk

laten verlopen van het werkoverleg.”

Henny Bouman, ambtelijk secretaris or IJsselheem en eige-

naar van HBL Advies: “Participatieve medezeggenschap is
niet van de laatste tijd. De tijdsgeest laat het misschien wat

meer toe op dit moment. De or van IJsselheem is er al langer
mee bekend. Maar ook hier vergt het een cultuuromslag en

die is er niet van de ene op de andere dag, ook niet van het ene
op het andere jaar. Bovendien hangt het van actoren af met

welk tempo, of niet, ermee gewerkt kan worden.”

5.2 Hoe pak je het aan?

Het belangrijkste is misschien wel dat je je er als or
van bewust bent dat je – naast een klassieke rol – ook
andere rollen kunt vervullen. Je hebt keuzemogelijkhe-
den, zoals ook de praktijkvoorbeelden in dit boek
laten zien.

Hoe pak je dat dan aan? In de vorige paragraaf lieten we
AukjeNauta aanhetwoord.Zij hadhet over situationele
medezeggenschap. Er is niet éénmanier. Hans van der
Steen, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid vanwerkge-
versvereniging AWVN zegt: Er is geen blauwdruk:
maak je eigen model! Directeur GGD West-Brabant
Annemieke van der Zijden: “We willen naar een ander
model, uitgaand van de principes van nieuw organise-
ren.Wehebbennoggeenplan,maarwe gaanhet samen
ontdekken en ontwikkelen: op expeditie.”

De boodschap is helder: als or dien je – samen met
anderen – stap-voor-stap je eigen aanpak te ontwikke-
len. In deze paragraaf bieden we dus geen blauwdruk,
geen receptenboek. Maar we hopen je wel een aantal
handvatten aan te reiken die je kunnen helpen om je rol
te bepalen.

Werk vanuit vertrouwen

Uit het boekje Nieuw Organiseren –werken vanuit ver-
trouwen van Jan de Jonge, Rob Janssens en Harro La-
brujere: “Vertrouwen betekent: er van uitgaan dat
anderen het goede willen doen. Je vertrouwt op de
goede bedoelingen van anderen en je rekent er op dat
mensen doen wat ze (toe)zeggen. Vertrouwen is weder-

kerig: als jij vertrouwen geeft, geven anderen jou ook
vertrouwen. En omgekeerd: zodra er achterdocht ont-
staat over iemands motieven, raakt alles wat hij of zij
doet besmet. Het is prettig om te werken in een situatie
waarin er sprake is van wederzijds vertrouwen.”

Henny Bouman, ambtelijk secretaris or IJsselheem en
eigenaar van HBL Advies: “Momenten van vertrouwen
moet je ervaren om te kunnen voelenwanneer er sprake
van is. Dat klinkt misschien wat zweverig, maar ik heb
het laatste jaar twee zeldzame ervaringen opgedaan.
Dergelijke momenten raken mij. Frappant vind ik het
dan, dat ik dat gevoel heel snel over kan brengen op de
or. Vertrouwen wordt ook opgebouwd door afspraken
na te komen. Als het één wordt gezegd en het andere
wordt gedaan, snappen bestuurders zelf wel, wat de
reden voor wantrouwen is. Voor zowel bestuurder als
or is het dan een aandachtspunt en het getuigt van lef
om het proces dan aan de orde te stellen. Als een or
telkens aangeeft ‘dat hij zich niet serieus genomen
voelt’ probeer ik duidelijk te maken dat ‘ze zich dan
niet serieus laten nemen’ en dat ze eraan moeten wer-
ken om van het negatieve gevoel af te komen. Dat kan
door erover te praten.”

Engbert Breuker, mede-oprichter en Chief Inspiration
Officer van organisatieadviesbureau Pentascope: “Hoe
ga ik het liefst ommet medezeggenschap? Vanuit mijn
motto ‘Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een
ander’, staat voor mij het begrip vertrouwen voorop
bij iedere vorm van samenwerking, buiten én binnen
de organisatie. Vertrouwen binnen de organisatie komt
tot stand en blijft in stand, als iedere medewerker de
verantwoordelijkheid voelt én neemt voor wat hij of zij
heeft afgesproken. Daar past een vorm van medezeg-
genschap bij, waarbij iedereen, zoveel mogelijk op ge-
lijke voet, direct zelf betrokken wordt bij alles van
belang dat speelt in de organisatie, op basis van het
Sociocratisch ‘consent’-beginsel. Als je er al niet voor
kiest omopgrond van eendergelijk vergaandmodel van
medewerkersparticipatie vrijstelling te vragen bij de
SER van de verplichting een ondernemingsraad in te
stellen, dan beveel ik graag aan dat in een Convenant
tussen bestuurder en een kring van medewerkersverte-
genwoordigerswordt afgesproken, dat bij het wegvallen
van het vertrouwen de zaken in goed overlegmet elkaar
kunnenwordenopgelost en ieder vanbeide partijen kan
terugvallen op de bevoegdheden zoals vastgelegd in de
WOR. Dat convenant wordt opgeborgen in een envelop
waarop staat ‘alleen openmaken bij ontbreken van ver-
trouwen’. Ik heb in mijn rol van bestuurder vaker op
dezewijzemetmedezeggenschapsorganen gewerkt, tot
wederzijdse tevredenheid. Deze werkwijze volgen we
overigens ook altijd (het liefst) in de contracten met
werknemers, zzp’ers en klanten. Door op deze manier
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een extra drempel op te werpen voor het verlaten van
vertrouwen als ‘centraal sturingsprincipe’, hopen we
het sociale cement in iedere samenwerkingsrelatie zo
stevig mogelijk te houden.”

Maak gebruik van verschillen

De or bestaat uit mensen met verschillende drijfveren,
waardepatronen en voorkeursgedrag. Vaak wordt ge-
probeerd hieruit één lijn te kiezen (alle neuzen dezelfde
kant op) maar het is veel vruchtbaarder juist gebruik te
maken van deze verschillen.Dat betekent niet dat ieder-
een alles moet kunnen of overal bij moet zitten. Inte-
gendeel: laatmensen doenwaar ze goed in zijn, waar ze
plezier aan beleven. Als iedereen overal over meepraat
krijg je grijze gemiddelden.

Laura vanHofwegen (or-lid bij Cito): “Het lastige is dat als

er maar een is die de ontwikkelingen volgt en naar buiten
kijkt, er een roepende-in-de-woestijn-situatie ontstaat.”

Medezeggenschapsadviseur en -trainerBasDingjan ad-
viseert in zijn artikel Duivelse dilemma’s ervoor te
zorgen dat alle or-leden gelijktijdig dezelfde basisinfor-
matie ontvangen om in een later stadium alle inzichten
met elkaar te kunnen delen. Het is ook van belang emo-
ties de ruimte te geven omgoede afwegingen te kunnen
maken. Het is nodig om heldere afspraken te hebben
over hoe besluiten worden genomen. Brainstorm eerst
met elkaar zonder direct te oordelen. Breng zo alle voor-
en nadelen in kaart. Als een probleem of een dilemma
helder is, laat het dan even rusten. Uit de website van
Carv: “Durf je te vervelen. Velen van ons zijn geneigd
om iedere minuut van de dag vol te plannen. Maar dat
verveling goed is voor de creativiteit en dus voor het
laten stromen van nieuwe ideeën en plannen is inmid-
dels bewezen.”

Generatie-expert Aart Bontekoning adviseert om be-
wust gebruik te maken van verschillen die samenhan-
gen met leeftijden. Nieuwe generaties zijn in essentie
de natuurlijke updaters van de cultuur. Te vaak passen
de jongste generaties zich aan verouderde routines
van de oudere generaties aan. Ongewild werden ze
meegezogen in cultuurpatronen, die ze eigenlijkwilden
vernieuwen. Maar er zijn ook kansen. Deze kansen zit-
ten in het beter en langer (!) en eigentijds benutten van
de werklevenservaring en de rijke expertise van de
groep senioren. Het risico van het blijven herhalen
van verouderde routines kan worden verkleind door
de jongste werkende generatie actief te ondersteunen
bij het updaten van vastgeroeste patronen. “Het komt
vaak voor dat senioren zich niet bewust zijn van ‘hun
wijsheid’. Het lijkt erop dat velen daarin te bescheiden
zijn. ‘Dat moet een ander maar zeggen’, reageren ze

dan, of ‘daar loop je niet mee te koop’. Dat is op zichzelf
een oud patroon. Het verse patroon is, dat je juist goed
verkent en weet waar je expertise zit. Wanneer we in
zo’n gesprek dichtbij de verborgen wijsheid kwamen,
was dat aan de aanwezige jongeren te zien, die begon-
nenhun oren te spitsen.Dat gebeurde nietwanneer een
senior vertelde wat hij allemaal had gedaan, wel als hij
vertelde wat hij leerde. Met andere woorden, open en
actief met jongeren verkennen welke ervaringskennis
zij als wijs ervaren, is een mogelijkheid om er achter te
komenwaar dewijsheid zit enwat de actuelewaarde is.”
Aukje Nauta, hoogleraar Universiteit van Amsterdam
en Kroonlid van de SER: “Or’s hebben behoefte aan
jonge, frisse dertigers.”

Margot van Kempen, voorzitter van de Raad van Mede-
werkers van ABN AMRO heeft goede ervaringen met
het samenbrengen van regionale verschillen: “ABN
AMRO heeft de meeste van zijn hoofdkantoortaken in
Amsterdam gecentraliseerd. Demedezeggenschapacti-
viteiten voor zaken die het bankbeleid aangaan worden
daardoor ook meestal in Amsterdam georganiseerd.
Veel van de gekozen raadsleden van de bank wonen
in de Randstad en zijn ook voor hun bedrijfsfunctie
op Amsterdam georiënteerd. Dat maakt dat de mede-
zeggenschap behoorlijk geneigd is te denken en rede-
neren vanuit het hoofdkantoorperspectief. Door de
inzet van participanten die juist elders binnen de
bank werken, verrijk je je opinie met andere invalshoe-
ken. Dat geeft toegevoegde waarde.”

Blijf niet hangen in regels en patronen

Annemieke van der Zijden, directeur GGD West Bra-
bant: “We zitten met elkaar vast in traditie, gewoontes
en patronen. Ook als je anders wilt blijf je daar gemak-
kelijk in zitten. Daar komt bij dat sommige mensen al
jaren in de or zaten. Dan is het heel lastig omhet anders
te doen.” Tamara Klaassen, voorzitter van de or: “We
wilden het wel anders doen, maar we zaten met elkaar
gevangen in het oude stramien. We bleven daardoor
achter de feiten aanlopen. Door de vergadercyclus gaat
de vaart, de energie er uit. Het besef groeide: het moet
anders. De or wil graag, maar heeft soms ook wel de
neiging om te blijven hangen in het oude stramien,
waardoor de ongelijkwaardigheid in standwordt gehou-
den.”

Marloes Pomp, mede-initiatiefnemer van iedereenor-
lid.nl: “Focus je op de inhoud in plaats van op de regel-
tjes en procedures.”

Organisatieadviseur Niels Schotanus: “In de praktijk
geven regels en voorschriften aanleiding tot een
keten van actie- en reactiepatronen. In de context van
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het dialoogmodel komt de discussie niet verder dan fase
2. In ditmodel staat fase 1 voor de beleefdheidsfase, fase
2 voor discussie, fase 3 voor dialoog en fase 4 voor cre-
ativiteit en flow. De manier om vanuit frictie naar crea-
tiviteit te stappen is het stellen van open vragen. Het
vraagt lef en onafhankelijkheid om deze patronen te
doorbreken. Gericht op oplossing van het werkelijke
probleem in plaats van gericht op korte termijn fix.”

Kim van der Hoeven, adviseur arbeidsrecht bij werk-
geversvereniging AWVN: “Hoe verhouden formele en
informele participatie zich tot elkaar? Formele (directe)
en informele (indirecte) participatie kunnen comple-
mentair zijn aan elkaar, maar het hoeft niet. Formele
medezeggenschap is gebaseerd op denken in structu-
ren, instituten en daarbinnen representativiteit. Infor-
mele medezeggenschap gaat over inspraak en invloed
vanuit medewerkers. Dit is gebaseerd op denken vanuit
processen, beweging en daarbinnen participatie.”

Bij Scania leidden een paar simpele ingrepen tot grote
effecten. Or-voorzitter Gerrit van Heerde: “Vroeger zat
de or in de overlegvergadering recht tegenover een ‘tri-
bunaal’ van de raad van bestuur en soms de raad van
commissarissen. De afstand was letterlijk en figuurlijk
groot. En er werd gepraat, vooral door de bestuurder,
maar niet gecommuniceerd.Alleswas heel formeel.” In
een cursusmet de bestuurder opperdede or omde sfeer
in de overlegvergaderingen informeler te maken door
de leden van RvC, RvB en ondernemingsraad door el-
kaar te laten zitten aan een grote tafel. Een eenvoudige
ingreep die direct voor een gemoedelijke en vertrouwe-
lijke stemming zorgde. Van Heerde: “In deze vergade-
ring is iedereen nu een gelijkwaardige gesprekspartner
waarbij de or niet meer gezien wordt als een orgaan dat
er nu eenmaal moet zijn, maar wel degelijk een toege-
voegde waarde heeft. Dit vind ik erg belangrijk omdat
onze achterban hiermee kan zien dat zij, middels de or,
ook daadwerkelijk gehoord wordt. Hier hebbenwij echt
grote winst geboekt.”

Patronen kunnen ookwordendoorbroken door het con-
tactmet ‘de achterban’. VanHeerdemaakt elke ochtend
enmiddag een ronde door de fabriek voor het peilen van
de mening van medewerkers. “Doel hiervan is dat ie-
dereenmij persoonlijk kan aanspreken en dat ik,met de
informatie die ik krijg, een goed verhaal richting de
ondernemingsraad en de bestuurder kan formuleren.
Bijna elke dag heb ik informeel overlegmet de bestuur-
der of onze HRM over vragen of knelpunten.”

Zoek de dialoog met gelijkgestemden

In sommige organisaties is er sprake van een wij-zij
cultuur tussen medewerkers (or) en management

(bestuurder). Het is belangrijk om deze kloof te over-
bruggen en met elkaar in gesprek te gaan. Het kan dan
blijken dat de opvattingen over medezeggenschap en
participatie helemaal niet zo ver uit elkaar liggen als
wordt gedacht. Norbert Laane, advocaat medezeggen-
schap en arbeidsrecht bij KienhuisHoving uit En-
schede: “Het veronderstelt wel dat de or en de
medewerkers zichzelf serieus nemen. Dan is er een
productieve match voor medewerker en or: directe zeg-
genschap door de medewerker in het werkoverleg en
indirecte medezeggenschap van de medewerker via de
or, de nieuwe helden, bij de bestuurder.”

Dialoog – een aantal methodes

Er zijn diverse manieren om te komen tot ‘een goed ge-

sprek’ of de dialoog aan te gaan, begrippen die centraal

staan in nagenoeg alle praktijkvoorbeelden van ‘mede-

zeggenschap nieuwe stijl’. We behandelen er kort vier:

Crucial Conversations, Talking Stick, Deep Democracy

en Kapittelen. Maar allereerst: waar staat het woord dia-

loog voor, het begrip dat vaak als equivalent van een ‘goed

gesprek’ wordt gezien?

Het woord ‘dialoog’, volgens Wikipedia

Een dialoog is een gesprek tussen twee ofmeer personen.

Het is een samenstelling van de Griekse woorden λόγος

(logos, woord, taal, rede) en διά- (dia, door) of – zoals vaak

ten onrechte gedacht – δι- (di, twee). In een ruimere be-

tekenis geldt een dialoog ook voor een gesprek tussen

twee of meer partijen, instanties of groepen van perso-

nen, zoals de dialoog tussen werkgevers en werknemers,

tussende leraar en zijn klas. Aanhet begrip dialoogwordt

verschillend invulling gegeven, afhankelijk van het ge-

bied of de context waarin het gebruikt wordt. In relatie-

therapieën beschouwt men het evenwicht in het gesprek

als eigen aan de dialoog. Alle partijen komen evenwaar-

dig aan bod en hebben de kans hun standpunt of gevoe-

lens naar voren te brengen. In de regel is een dialoog ook

verrijkend, omdatmen van de ander iets leert of omdat er

de tijd is genomen goed naar elkaar te luisteren. Om dit

aspect van uitdrukkelijk naar elkaar te luisteren te bena-

drukken gebruikt men in (echtpaar)therapie de techniek

van contemplatieve dialoog. Hier vraagt men elke ge-

sprekspartner expliciet samen te vatten wat hij of zij ge-

hoord heeft van de ander alvorens zelf te reageren. Een

doorgedreven vorm van actief luisteren dus.

Crucial conversations

De eerste methode die we noemen is ‘crucial conversa-

tions’. Het belangrijkste om in een cruciaal gesprek tot

een goed resultaat te komen is te voorkomen dat je in de

NIEUWE ROLLEN VOOR DE OR

55



vecht- of vluchtmodus terecht komt. Door signalen en

strategieën vroegtijdig te leren herkennen en omzetten

in positieve acties voorkomenwe dat we gaan vluchten of

vechten. Makkelijker gezegd dan gedaan maar wel te le-

ren. Het vergt voorbereiding, oefening en zelfkennis.

Maar ook de vaardigheid om in contact te blijven met

de ander. Hoe zit de ander in het gesprek? Hoe zit het

met zijn of haar grens als het gaat om vechten en vluch-

ten? Hoe kan je de ander helpen om ‘aangesloten’ te

blijven? Hoe veilig voelen beide gesprekspartners zich?

Zonder het gevoel van veiligheid is er geen bereidheid tot

delen en zal het vinden van een gezamenlijke oplossing

niet mogelijk zijn. In het boek ‘Crucial Conversations’

(Kerry Patterson en Joseph Grenny) wordt hieraan aan-

dacht besteed, ondersteund door audio-colleges met

handvatten voor juist die gesprekken die er echt toe doen.

“Met een goed gesprek bereik je meer dan met welke (beleids)

notitie dan ook” en “Als or en bestuurder in staat zijn het

goede gesprek te voeren hebben ze de Wor niet nodig” zegt

Arnoud Berkel, adviseur bij Nieuw Organiseren en trainer

Cruciale Gesprekken voor VitalSmarts Benelux.

Talking Stick

De Talking Stick-methode vindt zijn oorsprong bij indi-

anenstammen in Noord-Amerika en bij stammen in

Zuid Afrika, waar demethode nog steeds wordt gebruikt.

De Talking Stick wordt ingezet als communicatiemiddel.

Het komt erop neer dat diegene die de Talking Stick vast-

houdt mag praten en de overige aanwezigen alleen mo-

gen luisteren. Zo gaat de Talking Stick de groep rond tot

eenieder aan bod is gekomen/geweest.Wat levert het op?

Welke waarde(n) maakt het zichtbaar?

– Gelijkwaardigheid: eenieder wordt uitgenodigd om

zijn/haar mening, standpunt en gevoelens te delen

en te communiceren tot hij/zij zich begrepen voelt.

– Betrokkenheid: deelnemersworden uitgedaagdmee

te denken.

– Commitment: doordat alle deelnemers hunmening

en gevoelensmogen delen wederzijds begrip en res-

pect.

– Verbinding (wederzijds begrip en respect): door de

gelijkwaardigheid dienen deelnemers te luisteren,

zich in te leven en begrip te tonen om zelf aan bod

te komen.

– Creativiteit: er wordt een beroep gedaan op ieders

probleemoplossend vermogen.

– Energie en plezier: deelnemers krijgenmeer inzicht

in eigen potentieel.

Dit alles resulteert in verbinding waardoor er effectiever

wordt samengewerkt en efficiënter problemen/menings-

verschillen worden opgelost. Kortom: een betere

communicatie geeft een betere samenwerking en dat

geeft weer betere resultaten.

In Nederland wordt de methode onder meer gepropageerd

door de ‘World Dialogue Foundation’ en het Talking Stick

Instituut. Stephen R. Covey (auteur van het boek ‘The 8th

Habit’) noemt het “the most powerful communication idea

and technique I have ever found”.

Deep Democracy

Jitske Kramer is auteur van het gelijknamige boek, dat,

zoals zij zelf aangeeft, is geschreven voor mensen die

conflicten willen oplossen, verschillen willen benutten,

en vervolgens duurzame besluiten durven nemen. Die

met elkaar enniet voor elkaar denken.Die samen vechten

voor de hoogst haalbare oplossing. Dit kan met behulp

van Deep Democracy, ‘de wijsheid van de minderheid’,

een besluitvormingsmethode die na de Apartheid is ont-

wikkeld in het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven en op dit

moment in meer dan twintig landen wordt toegepast.

Deep Democracy gaat over besluitvormingmet aandacht

en waardering voor andere opvattingen, waarbij de wijs-

heid van deminderheidwordtmeegenomen in hetmeer-

derheidsbesluit. Tegenstellingen worden niet gezien als

belemmering, maar vormen de start van een creatief pro-

ces. De aanpak biedt praktische handvatten en technie-

ken ommet uitersten om te gaan.Niet vanuit de gedachte

datwe dwarsliggersmoetenmanipulerenomzonder al te

veel morren het genomen besluit te volgen. Maar vanuit

de overtuiging dat krachtige besluiten ontstaan door de

aanwezige diversiteit aan kennis, talenten, ervaringen en

emoties te combineren. Doordat de aanpak handen en

voeten geeft aan termen als: verbindend leiderschap, co-

creatie, participatief leiderschap, inclusie, ‘nieuw organi-

seren’ en sociale innovatie, kan het een krachtige facili-

tator zijn van ‘medezeggenschap nieuwe stijl’

Myrna Lewis, founder van Deep Democracy: “The wisdom is

only available through the process of lowering the waterline”.

Kapittelen

Kapittelen is een oude gespreksmethode afkomstig uit de

Benedictijner traditie. (Kapittel is afgeleid van ‘caput’ –

hoofd; het kapittel is de vergaderzaal in een klooster.)Het

is een methode om iedereen gestructureerd aan het

woord te laten.

Volgens de regels van Benedictus roept de abt de monni-

ken bijeen in de kapittelzaal, waar het onderwerp van

bespreking wordt uiteengezet. Ieder krijgt de gelegen-

heid zijn visie te geven over het door de abt aan de orde

gesteld onderwerp.Het ging er daarbij niet omhet samen
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oplossen van een probleem,maar om in de vorm van een

gesprek uit te zoeken wat de algemene leefregel is aan de

hand waarvan de kwestie dient te worden benaderd.

De hoofdregel van het kapittelen luidt aldus: als iemand

aan het woord is dan zwijgen de anderen die aan het ge-

sprek deelnemen. Daarna wordt er net zolang gezwegen

als er door de spreker is gesproken. Pas daarna spreekt de

volgende.

Na de keuze van het thema begint het gesprek in stilte.

Als een van de deelnemers wil spreken, dan spreekt hij/

zij. Daarna is het stil. Na enige tijd zal de volgende spre-

ken, enz.Het gesprek is niet gericht ophet beantwoorden

van de vraag of het bewijzen van de stelling. Het gaat om

een onderzoek, om in stilte op gedachten te komen. De

stilte is niet bedoeld als een peinzende stilte,maar om stil

te zijn en de aandacht rustig op het thema te richten.

Sommige gedachten komen en blijven, andere gaan

weer. Sommige gedachten zijn verbondenmet wat is ge-

zegd, andere zijn er los van. Dat doet er niet toe.

De spreekvolgorde in het klooster is van jongste naar

oudste. De gedachte is dat iedereen vrij moet kunnen

spreken en zich niet belemmert voelt door wat de oudere

(en vaak wijzere) al heeft gezegd. Frisse ideeën moeten

gehoord worden. Want frisse ideeën zijn de basis voor

vernieuwing. In het klooster was het dan gebruikelijk dat

de abt na alle broeders en alle invalshoeken te hebben

gehoord een beslissing nam. Het is een methode om

iedereen aan het woord te laten komen en het dwingt

iedereen om naar elkaar te luisteren; het kan uiteraard

worden aangepast aan de eigen behoefte.

“Onze gebruikelijke houding in een vergadering is namelijk heel

anders. We zitten te wachten tot ons punt aan de orde komt, en

willen dan scoren.” Wil Derkse in Een levensregel voor begin-

ners, Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven.

Peter Besamusca, oud-voorzitter van de or van PGGM:
“Het is vooral ook belangrijk hetmanagement inzicht te
geven of ervan te overtuigen dat medezeggenschap een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is.” Jan Heijink,
voorzitter Stichting Onderzoek Medezeggenschap:
“Een mooie ervaring als adviseur was een werkconfe-
rentie van de Raad van Bestuur en het hogere manage-
ment samen met de or over de koers van de
onderneming bij een sterke verandering van de markt-
situatie. De or had een volwaardige rol in deze confe-
rentie waarin de principes werden vastgesteld voor
komende organisatieaanpassingen en afslankingen.”
Tamara Klaassen, or-voorzitter GGD West Brabant:

“Als we willen dat in de organisatie dialoog plaatsvindt,
moeten we zelf ook de dialoog kunnen voeren.
Met elkaar en met de managers. We zijn op de goede
weg!”

Soms lukt het niet om als or en bestuurder bij elkaar te
komen en een gemeenschappelijke visie op participatie
te ontwikkelen. Je kunt als or dan ‘handlangers’ zoeken.
Een eerste partij die daarvoor in aanmerking komt is de
afdeling P&O. Vaak laat P&O op het vlak van medezeg-
genschap behoorlijk wat liggen. Demeeste organisaties
hebben in hun kernwaarden wel iets staan over het be-
vorderen van de participatie van medewerkers of het zo
veel mogelijk gebruik maken van het onder het perso-
neel aanwezige talent. Daarom zou een visie op mede-
zeggenschap en participatie integraal onderdeel moet
zijn van het P&O-beleid. Het artikel ‘Medezeggen-
schap – HR is aanjager van nieuwe vormen’ uit P&O
Actueel van april 2014: “Tot nu toe is de rol van HR bij
medezeggenschap onderbelicht gebleven. Terwijl ie-
dereen het eens is over de cruciale rol van HR bij (al
dan niet nieuwe vormen van)medezeggenschap.”Mar-
loes Pomp, mede-initiatiefnemer van iedereenorlid.nl:
“Een mogelijke groep die de vernieuwing kan vormge-
ven is HR. Zij bereiden bij grote organisaties vaak de or
vergaderingen voor en kennen het proces door en door.
HRmedewerkers kunnen zowel denken vanuit het oog-
punt van demedewerkers als die van de bestuurders en
kunnen een faciliterende rol spelen bij dit vernieu-
wingsproces. Mijn hoop is dat zij hun bestuurders en
or warm weten te maken voor een nieuw model van
medezeggenschap, geholpen door medewerkers!” Art-
hur Hol gaat verder in op het samenspel tussen HR en
or in zijn artikel in OR informatie (oktober 2014): ‘HR
moet meer meepraten – medezeggenschap is niet ex-
clusieve eigendom or’. De samenwerking tussen P&O
en or om tot een nieuwe vorm vanmedezeggenschap te
komen is met succes toegepast bij bijvoorbeeld ABN
Amro en PGGM.

Arthur Hol en Bart de Lange wezen in OR informatie
van december 2013 (‘Goede relatie medezeggenschap
en toezicht versterkt governance –meer dan de somder
delen’) op het belang van goed samenspel van de onder-
nemingsraad met de Raad van Toezicht of Raad van
Commissarissen: “Want de or kan de bestuurder effec-
tiever beïnvloeden wanneer hij het samenspel met de
RvC beter beheerst. Wij zien de RvC als een belangrijke
aanjager in het veranderingsproces naarmeer en betere
participatie van alle stakeholders. Hier ligt echter ook
een rol van de or.” Een Raad van Toezicht moet zich,
zowel in zijn rol als toezichthouder als in de rol van

NIEUWE ROLLEN VOOR DE OR
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werkgever, een beeld vormen van de stijl van leidingge-
ven in de organisatie. Daarvoor moeten ze contact heb-
ben, met het tweede echelon van leidinggevenden,
maar zeker ook met de ondernemingsraad.

Ook de inbreng van andere stakeholders kan worden
ingeschakeld. Jarno Overweg, medezeggenschapsse-

cretaris PGGM: “De rol van de klant zou een prominen-
tere rolmogen spelen.Niet alleen bezig zijnmet interne
procedures en afspraken, maar juist door (mede)zeg-
genschap breed in de organisatie te beleggen kunnen
de klantwensen makkelijker in de besluitvorming wor-
den betrokken.”

MEDEZEGGENSCHAP IN BEWEGING

58



Tot slot: een oproep

1. Kom in beweging. Behalve als je vindt dat het goed
gaat, blijf dan doen wat je deed. In alle andere ge-
vallen: verander iets. Blijf daarbij niet hangen in
analyses en plannen maar kies voor een aanpak
van ‘doenken’: denken en doen hand-in-hand. Be-
denk: in beweging komen betekent dat je niet meer
hoeft te doen dan de eerste stap zetten.

2. Ontwikkel een gezamenlijke visie. Niet in je eentje,
maar samenmet de bestuurder of beter nog:met het
hele managementteam. Bepaal gezamenlijk wat er
moet gebeuren, welke rol medewerkers hier in spe-
len enwelke de or. Een visie op de organisatie, op de
rol van medewerkers, op de klant, op participatie,
niet zozeer een visie op medezeggenschap. Creëer
daarmee een ander houvast dan de regels van de
WOR.Zorg ervoor dat deRaad vanCommissarissen
tijdig wordt betrokken.

3. Begin niet met een cursus. Je hoeft niet precies te
weten wat er allemaal in de WOR staat. Als je iets
nodig hebt kun je het opzoeken op internet of in een
boek, of een deskundige bellen. En weten hoe orga-
nisaties enmanagementwerken?De achterstand op
managers en hun staf haal je nooit in. Jouw meer-
waarde is juist je gezond verstand. Managers moe-
ten jou kunnen uitleggen wat ze willen en waarom,
in gewone mensentaal, dan begrijpt ‘de achterban’
het ook. Met medezeggenschap aan de slag in een
‘startworkshop’ is wél een goed idee, maar dan mét
elkaar, bestuurder en or, met een vorm van directe
betrokkenheid van de rest van de medewerkers. En
daarna vooral verder samenwerken via een geza-
menlijke ‘expeditie medezeggenschap’.

4. Zoek je heil ook niet in een training conflicthante-
ring, onderhandelen, assertiviteit, samenwerken of
teamvorming. Ze leverenmeestal niets op, hoe goed
zo’n training ook is. De oorzaak van problemen is
vrijwel nooit een gebrek aan kennis en vaardighe-
den, maar dat er niet wordt gecommuniceerd, of
niet over de goede dingen – of dat de manier van
organiseren niet aansluit bij waar de situatie en de
klant om vragen. Wees bereid het lastige gesprek te
voeren. De enige trainingen die in onze ogen écht
zinvol zijn, zijn die in luisteren, doorvragen en feed-
back geven & ontvangen.

5. Kies voor wat er echt in je organisatie gebeurt: voor
de leefwereld. Niet voor de systeemwereld van pro-
cessen, procedures, systemen en structuren. Be-
strijd de systeemwereld in plaats van er deel van
uit te maken en deze groter te maken. Focus je op
de inhoud in plaats van op de regeltjes en procedu-
res. Kortom: bestrijd bureaucratie in plaats van deze
te vergroten.

6. Ga na wat klanten en medewerkers willen. Liefst
niet via panels, enquêtes enonderzoeken,maar sim-
pel: door naar de mensen toe te gaan en ‘gewoon’
met ze te gaan praten. In plaats van een vergadering
een ‘rondje werkvloer’ of naar de receptie om met
klanten te praten. Of organiseer een bijeenkomst
voor alle medewerkers of een groep klanten en no-
dig de bestuurder daarbij uit – of beter nog: organi-
seer de bijeenkomst samen.

7. Doe dingen anders. Als je doet wat je deed dan krijg
je wat je kreeg. Doorbreek patronen. Stop met ver-
gaderen maar ga brainstormen, overleg tijdens een
wandeling in plaats van in een vergaderkamer. En
als je toch vergadert, doe dat dan op de werkvloer.
Schrijf geen nota’s maar alles op één A4-tje. Kies
eens voor een beeldende presentatie, een film of
een interactieve webtoepassing. Maak het leuk!

8. Maak gebruik van verschillen. Het werken in een
team betekent niet dat iedereen alles moet kunnen
of overal bij moet zitten. Integendeel: laat mensen
doen waar ze goed in zijn, waar ze plezier aan be-
leven. Als iedereen overal over meepraat krijg je
grijze gemiddelden.Zorg voor een gemeenschappe-
lijke visie en werk aan vertrouwen, dan hoeft niet
iedereen overal bij te zijn. Betrek anderen erbij. Des-
kundigen, mensen van binnen en buiten de organi-
satie, de jonge generatie – op eenmanier die zij zelf
graag willen.

9. Toon lef. Loesje zei het al: leven is hetmeervoud van
lef. Durf te zeggen wat er aan de hand is, wat er niet
deugt, wat er volgens jou anders moet. Niet op een
aanvallende manier, maar via het stellen van de
juiste vragen en dóór te vragen. Zeg niet wat de
ander fout doet, maar geef aan wat het effect is op
jezelf en op anderen. Mensen die dat doen krijgen
bijna altijd waardering. En als je het niet durft? Doe
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dan wat je nog nét wel durft. Of schakel iemand
anders in die de moeilijke boodschap op tafel legt.
En als je vindt dat er iets móet gebeuren en je durft
dit alles niet? Stap dan op. Dat kan soms ook het
duwtje zijn dat de organisatie nodig heeft.

10. Last but not least: doe het met passie en plezier.
Passie betekent het vinden van een aanstekelijke
en enthousiasmerende stijl van werken. Het praten

over successen, resultaten en mooie ervaringen
werkt inspirerend en wekt energie op, het praten
over mislukkingen en problemen niet. Alleen als
je als ondernemingsraad het belang van participatie
met passie uitdraagt, zullen bestuurders en mana-
gers dit belang gaan inzien. Zonder passie geen
medewerkerparticipatie!

MEDEZEGGENSCHAP IN BEWEGING
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Bijlage: praktijkvoorbeelden

1. ABN AMRO: Medezeggenschap nieuwe stijl
2. Consent: Sturen door los te laten
3. Gemeente Dronten: Met open vizier
4. Gemeente Groningen: Natuurlijk veranderen
5. GGD West Brabant: Samen op expeditie
6. ORMIT: Eigentijdse medezeggenschap met een

formeel randje
7. PGGM: Medezeggenschap 2.0 Next Step

8. Scania: Soepel schakelen
9. Shell Pernis: Aan de voorkant
10. Siza: Plezier en eigenaarschap
11. Vanboeijen: Regie op Locatie
12. Xtra: De boer op
13. Yulius: Medezeggenschap met elkaar
14. ZiennOpvang enOndersteuning: ormet 400 leden

61



1 ABN AMRO: Medezeggenschap nieuwe stijl

ABN AMRO Group N.V. is een Nederlandse bankgroep,
opgericht tijdens de kredietcrisis door samenvoeging
van de Nederlandse takken van het voormalige Fortis
en ABN AMRO. De bank heeft bijna 7 miljoen klanten
en bijna 25.000 medewerkers.

Langs de lijn van participatie
Caroline Princen, bestuurslid ABN AMRO, met onder-
meer HR en medezeggenschap in haar portefeuille:
“De raad van bestuur hecht eraan – net als de medezeg-
genschapsorganen – zo veel mogelijk langs de lijn van
participatie te opereren. Zo houden we al enkele jaren
een jaarlijks drieradenoverleg tussenRvB, RvC enCOR,
waarbij we meer informeel strategische thema’s uitdie-
pen. De diepgang vanwat wemet elkaar delen én van de
discussies is sinds we daar mee begonnen zijn in mijn
ogen toegenomen. Dat zorgt voor een meer gedeelde
visie waarop we kunnen voortbouwen in de formele
advies- en instemmingstrajecten. Die kunnen we daar-
door ook effectiever en efficiënter doorlopen.”

Kern or met participanten
Binnen ABN AMRO werd het nodig geacht om een
nieuwe impuls te geven aan medezeggenschap. Knel-
punten van het oudemodel waren dat nieuwe instroom
moeizaam verliep (moeilijke werving van nieuwe men-
sen en nieuwe mensen haken snel af); dat er weinig
doorstroom was van zittende mensen en dat er onvol-
doende sprake was van representativiteit: de or vormde
geen goede afspiegeling van het personeelsbestand.

In november 2013 waren er or-verkiezingen binnen
ABN AMRO en enkele dochterbedrijven. De COR – in
ABN AMRO-termen: Raad van Medewerkers – koos in
overleg met het bestuur voor een nieuwe structuur,
waarin zoveel mogelijk medewerkers worden betrok-
ken bij de medezeggenschap. Sindsdien zijn er – bij
wijze van pilot – twee soorten or-lidmaatschap: 1. als
(gekozen) vast lid van een kleine, maar stevige en kun-
dige Regie or (30% tijd); 2. als projectmatig betrokken
deskundige or-adviseur/participant (10% tijd). Eenme-
dewerker kan zichhiervoor aanmelden. Tegelijkertijd is
de zittingstermijn van de or verkort naar twee jaar; veel
werknemers vonden drie jaar gewoon te lang.

Meer loslaten
Er is gekozen voor een Kern- of Regie ormet participan-
ten: medewerkers die bijdragen aan specifieke onder-

werpen. Zij kunnen problemen helpen oplossen of
ideeën ontwikkelen voor thema’s waaraan zij zich heb-
ben verbonden. De grote groep participanten (zo’n 150
mensen) maakt het mogelijk om allerlei thema’s op te
pakken waar de or niet aan toe kwam. De slagkracht
neemt hierdoor toe. Bij de inrichting van de Kern- of
Regie or is goed nagedacht over de consequenties voor
or-leden. Van hen worden immers andere vaardighe-
den gevraagd. Zij moeten vooral als projectmanager
fungeren en bijvoorbeeld tijdig vooruit kijken en goed
plannen welke participanten wanneer nodig zijn. ABN
AMRO heeft er voor gekozen om in één keer over te
schakelen op het nieuwe model. “Met de keuze voor de
Regie or, die beduidend minder leden bevat dan het
wettelijk toegestane aantal, zijn de leden gedwongen
zaken meer los te laten en veel werk aan participanten
over te laten”, aldus Margot van Kempen, voorzitter
Raad van Medewerkers.

Inzet van participanten
De belangrijkste uitdaging lijkt op dit moment te zijn
om zo veel mogelijk managers van de (beoogde) parti-
cipanten een mindswitch te laten maken: hun mede-
werkers (non-)verbaal te laten merken dat ook zij hun
inzet als participant waarderen.

ABNAMROheeft demeeste van zijn hoofdkantoor-
taken in Amsterdam gecentraliseerd. De medezeggen-
schapactiviteiten voor zaken die het bankbeleid
aangaan worden daardoor ook meestal in Amsterdam
georganiseerd. Voor or-leden in spé kan dat een reden
zijn om zich niet te kandideren. Veel van de gekozen or-
leden van de bank wonen in de Randstad en zijn ook
voor hun bedrijfsfunctie op Amsterdam georiënteerd.
Dat maakt dat de or behoorlijk geneigd is te denken en
redeneren vanuit het hoofdkantoorperspectief. Door de
inzet van participanten die juist elders binnen de bank
werken, verrijk je je opinie met andere invalshoeken.
Dat geeft toegevoegde waarde. Het volgende voorbeeld
illustreert dit: De bank is na de ontmanteling in 2009
en fusie met Fortis Bank Nederland op zoek naar de
eigen identiteit: wie zijn we, waar zijn we goed in, hoe
kunnen we ons ten opzichte van andere banken onder-
scheiden. Begin 2014 was een zestal concepten ontwik-
keld die bij alle stakeholders van de bank werden
getoetst: wat spreekt aan, wat spreekt minder aan, klopt
dit met hoe we zijn, of met hoe we willen worden? Van-
uit de or is een groepje participanten gevraagd hierin
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mee te denken. Dat was een heel divers groepje, met
medewerkers die vanuit allerlei locaties en soorten
functies in Nederland vanuit hun perspectief input ga-
ven. Gevolg: een verrassende sessie met mooie op-
brengst.

In de eerstemaanden van dit jaar is ieder van de vier
or’s met hun participanten (gemiddeld 30) in een hei-

sessie bij elkaar gekomen. Veel participanten blijken
ook (en vooral) interesse te hebben in bankbrede onder-
werpen, terwijl de gedachte was dat zij juist op ‘hun’
specifieke onderwerpen zouden willen meewerken.
Verder blijkt dat het verstandig is om de beschikbaar-
heid van medewerkers tijdig te organiseren. Iedereen
heeft het druk en dit is best een uitdaging.

ABN AMRO: MEDEZEGGENSCHAP NIEUWE STIJL
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2 Consent: Sturen door los te laten

Stichting Consent beheert 33 openbare basisscholen in
Oost-Twente. De organisatie telt ruim 700 medewer-
kers en ruim 7200 leerlingen.

De boer op
Tijdens een strategische conferentie eind 2010 werd
een koersverandering ingezet. Daarvoor vonden veran-
deringen vooral top-down plaats. “We wilden het nu
anders gaan doen”, zegt Marcel Poppink, voorzitter
van het College van Bestuur. “Tijdens de conferentie
lieten we, in plaats van met elkaar te discussiëren, ge-
mengde groepjes directeuren, leerkrachten en stafle-
den ‘de boer op’ gaan. Ze vroegen ouders, leerlingen,
oud-leerlingen, leerkrachten en samenwerkingspart-
ners hoe we onze scholen nog aantrekkelijker kunnen
maken. Een deel van de groepjes ging gericht op pad,
een ander deel sprak in verschillende wijken en dorpen
met willekeurige voorbijgangers. Op basis hiervan for-
muleerden ze concrete verbeterideeën.” Om deze idee-
en in te voeren werd een ‘Regiegroep’ in het leven ge-
roepen. “Deze Regiegroep ging meteen aan het werk”,
vertelt projectleider Henk Commelter. “De aanpak was
er vooral op gericht verbeteringen binnen scholen mo-
gelijk te maken en te stimuleren. Niet door ze dat top-
down op te leggen, maar door ze uit te nodigen en te
inspireren ommee te doen. We gingen daarbij volgens
de principes van NieuwOrganiseren.nl te werk.” De
voorlopige kroon op het werk was dat Consent eind
2011 werd uitgeroepen tot beste werkgever van Twente
en de Achterhoek. Medewerkers gaven aan: “Je kunt
merken dat er een andere wind bij Consent is gaan
waaien. Wij worden weer gezien.”

“Ook bij het ontwikkelen van een nieuw Strategisch
Perspectief was het duidelijk dat deze niet top-down,
‘vanaf de tekentafel’ gestalte kon krijgen. We organi-
seerden daarom een groot aantal ‘windtunnelsessies’
met directeuren, leerkrachten, ouders, leerlingen, be-
stuursbureau en Raad van Toezicht”, vertelt Marcel
Poppink enthousiast. Begin 2012 werd het Strategisch
Perspectief vastgesteld. Hierin formuleerde Consent
een nieuwe, aansprekende missie: “Consent wil nu en
in de toekomst onderwijs bieden dat het verschilmaakt.
Onze missie is om kinderen een stevige basis te bieden
om de onzekere toekomst te lijf te kunnen. Cognitieve
vaardigheden zijn daarvoor niet meer voldoende. Waar
het vooral om gaat is: leren leren, leren communiceren
en leren je eigen geluk te organiseren.”

Richting geven maar niet dichttimmeren
Omdezemissie handen en voeten te geven zijn diverse
themagroepen ingesteld, bestaande uit directeuren,
stafmedewerkers en leerkrachten. Poppink: “We wil-
den voorkomen dat er eindeloze plannen zouden wor-
den gemaakt die in de praktijk niet blijken te werken. In
plaats daarvan wilden we een aanpak van experimente-
ren en improviserenbevorderen.Daaromhebbenwede
themagroepen gevraagd een ‘VanPlan’ te maken: geen
uitgebreid en gedegen projectplan, maar op één A4-tje
kernachtig opschrijven wat ze ‘van plan’ zijn. Zo’n plan
timmert niet dicht, maar geeft richting. Als het tijdens
de rit toch anders blijkt te gaan dan je van te voren had
gedacht, kun je gemakkelijk je plan aanpassen.” Als er
eenVanPlan lagwerd ditmarginaal getoetst en kreeg de
groep een budget waar ze mee aan de slag kon. Com-
melter: “Het gaat vooral over dingen voor elkaar krijgen,
niet door te sturen en te controleren,maar doormensen
ruimte en vertrouwen te geven om hun eigen plannen
te maken met de bedoeling dat mensen zich anders
gaan gedragen.”

Het traject leverde veel op. Het leerlingenaantal en
marktaandeel zijn de laatste twee jaar gegroeid in een
krimpendemarkt. Poppink: “Niet door daar direct op te
sturen, maar juist doordat we het hebben losgelaten.”
Ook zijn er resultaten geboekt die minder gemakkelijk
aan te wijzen zijn, maar minstens zo belangrijk.
Dat zijn de resultaten ‘onder de streep’: de cultuur,
het klimaat. Meer energie en enthousiasme. Een groei-
ende behoefte om zaken samen op te pakken, van
elkaar te leren. Meer passie, plezier en persoonlijke
aandacht.

Binnen Consent ligt de nadruk op directe zeggen-
schap. Commelter: “Een mooi voorbeeld is de laatste
strategische conferentie. Dit deden we in de vorm van
het ‘Wereldcafé’. Niet alleen Raad van Toezicht, College
van Bestuur en de directeuren deden mee, maar ook
leerkrachten, onderwijskundig begeleiders en leden
van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Ook hier weer een voorbeeld van ‘niet top-down, vanaf
de tekentafel’ ontwikkelen. Het Wereldcafé als werk-
vormwerd enorm gewaardeerd en bood de deelnemers
volop ruimte voor hun inbreng. Alleen het gezamenlijk
ontdekken en de mogelijkheid om voor het eerst geza-
menlijk over die ideeën na te denken was al een heel
waardevolle uitkomst. Dit zet mensen aan om met el-
kaar aan de slag te gaan.”
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Formele medezeggenschap samen met ouders
Uiteraard is er ook sprake van formele medezeggen-
schap. Consent heeft als onderwijsinstelling geen or
maar eenMR (Medezeggenschapsraad) waarmedewer-
kers én ouders in participeren. Iedere school heeft een
MR; iedere MR is vertegenwoordigd in de GMR, de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dat be-
tekent dat de GMR66 personen telt: 1 ouder en 1mede-
werker per school. De GMR komt eens per 6 weken bij
elkaar. Er zijn vaak wel 40 of 50 mensen aanwezig.
Poppink: “Dit brengt het gevaar van Poolse landdagen
met zich mee. We bereiden de vergaderingen daarom
altijd goed voor met het DB.”

Commelter: “Ik denk dat het een voordeel is dat er
ouders in de GMR zitten. Medezeggenschap is een in-
vestering in de kwaliteit van het onderwijs enmoet niet
worden ervaren als iets dat nou eenmaalmoet. DeGMR
draagt bij aan beter onderwijs.”Poppink: “De sfeer in de
GMR is veel beter dan een paar jaar geleden. Dit komt
omdat beleidsvoorstellen tijdig worden gecommuni-
ceerd. We leggen er geen druk op, er is tijd voor over-
leg.” Er is echter maar een klein deel van de GMR dat

altijd goed op de hoogte is, de rest laat zich bijpraten en
conformeert zich aan het standpunt van de meerder-
heid.

Poppink: “We zien de GMR als professioneel-kriti-
sche partner. We betrekken het DB altijd heel vroeg in
het ontwikkelingsproces. Daardoor hebben we geen
‘na-ijleffecten’ meer. Een voorbeeld? Een aantal jaren
geleden moesten we fors bezuinigen. Met de GMR
maaktenwede afspraak omniet te snijden in personeel.
Het gevolgwas dat er grotere klassen kwamen.DeGMR
staat hier achter, dus we hebben op schoolniveau geen
gezeur met de MR. Immers, dit was de afspraak. Goed
overlegmet deGMR leidt tot snellere, duurzamebeslui-
ten. We zijn transparant. Ze worden tijdig geïnfor-
meerd. Ze zitten overal bij.” Commelter: “Consent
heeft zijn wortels in de sociocratie. We hanteren het
sociocratische principe: als je een overwegend bezwaar
hebt moet je wel met een beter voorstel komen. Je hoeft
niet voor te zijn, maar als je tegen bent moet je met een
alternatief komen. Dit principe wordt door de GMR
onderschreven. Dat helpt enorm!”

CONSENT: STUREN DOOR LOS TE LATEN
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3 Gemeente Dronten: Met open vizier

Dronten ismet ruim40.000 inwoners eenmiddelgrote
gemeente in de provincie Flevoland. Er werken onge-
veer 300 medewerkers.

Meer dan mooie woorden
De gemeente Dronten wil zich ontwikkelen naar een
netwerkorganisatie, waarbij van elkaar geleerdwordt en
waarbij zowel resultaten als een goede procesmatige
aanpak tellen. Er worden hoge eisen gesteld aan het
ambtenarenapparaat. Demanagers en demedewerkers
moeten zich verder ontwikkelen en professionaliseren
tot loyale werknemers, die hard willen werken met een
hoge betrokkenheid, aldus de gemeentelijke website.
“We hebben zowel binnen het MT als binnen de or ge-
brainstormd over de vraag: hoe zouden ‘de ideale orga-
nisatie’ en ‘de ideale medewerker’ er uit zien?” zegt
Caroline Bongers, oud-voorzitter van de or. “Wat leuk
was is dat dit veel parallellen opleverde.” De gemeente
Dronten investeert veel in zijn medewerkers. “Zo wer-
kenwemet andere gemeenten samen op het gebied van
opleidingen”, vertelt Bongers. “Als gevolg daarvan kun-
nen onze mensen bijvoorbeeld ook opleidingen bij de
gemeente Almere volgen. Wat je op onze website leest
zijn meer dan alleen mooie woorden.”

Openheid en vertrouwen
Er is veel geïnvesteerd in het contact met de WOR-
bestuurder. Hierdoor is een relatie gegroeid die is ge-
baseerd op elkaar serieus nemen, openheid en vertrou-
wen. “Dit vormt het fundament voor het steeds vaker
vroegtijdig betrekken van de or”, zegt bestuurder Ro-
nald Kool. “Dit is wel anders geweest”, aldus Bongers.
“In het verleden stonden or en bestuurder vaak lijnrecht
tegenover elkaar. We zitten nu veel meer op één lijn.
Belangrijk is dat de bestuurder ons serieus neemt. Als
wij een andere mening hebben vraagt hij door. Hij
scherpt ons door het stellen van kritische vragen. En
een verschil van inzicht wordt ons niet nagedragen.”
Hierdoor, en door de focus op tactische en strategische
onderwerpen, heeft de or een professionaliseringsslag
gemaakt. De or wordt nu ook gevraagd mee te denken
over onderwerpen waarvoor geen advies- of instem-
mingsrecht geldt. De Wor-bestuurder laat duidelijk
merken medezeggenschap belangrijk te vinden. Dit
blijkt uit gesprekken, maar ook uit organisatiebrede
communicatie. “Ik zie de or absoluut als volwaardige
gesprekspartner”, zegt Kool. Omdat de or er voor de

hele organisatie is, staat voor de or het organisatiebe-
lang voorop. “We zeggen wel eens: als je moet kiezen is
de or er voor 51% voor de organisatie en voor 49% voor
het personeel”, zegt Bongers. “Als het beter is voor de
organisatie dat er afgeslanktwordt gaanwedaar als or in
mee, ook al hebben personeelsleden daar moeite mee.
Dan is het belangrijk dat dit proces zorgvuldig verloopt
en zijn we daar als or alert op.”

In de tang
Directe zeggenschap van medewerkers neemt in deze
gemeente een belangrijke plaats in. Via de afdelingsover-
leggen, de betrokkenheid van de werkvloer bij organisa-
tieveranderingen en door de inhoudelijke vragen op te
pakken die de or altijd eerst ‘in de lijn’ neerlegt voordat
hij er zelf mee aan de gang gaat. Een voorbeeld van
directe medezeggenschap was de samenvoeging van
twee afdelingen. “De medewerkers zelf waren van me-
ning dat beleid en uitvoering op bepaalde vakgebieden
beter konden worden samengevoegd”, vertelt Bongers.
Om dit vorm te geven heeft het management medewer-
kersbijeenkomsten georganiseerd. “Wij hebben als or
toen gezegd: als de directe zeggenschap goed gestalte
krijgt, dan gaan wij niet moeilijk doen. Er werd na enige
tijd een reorganisatieplan gepresenteerd, waarin de in-
put van de medewerkers was meegenomen. We kregen
echter signalen van een paar medewerkers dat ze het
niet eens waren met de uitkomsten. Wij constateerden
dat het proces goed was doorlopen, dus er was geen
enkele aanleiding om negatief te adviseren. Toch voelde
het niet goed.”De or besloot toen om zelf een onderzoek
in te gaan stellen. Niet ingewikkeld, maar gewoon ge-
sprekken voeren op de werkvloer. “We hoorden toen dat
het traject ‘op papier’ goed was verlopen, maar dat mede-
werkers de input die ze hadden geleverd niet terugzagen
in de plannen.” De or voelde zich in de tang zitten, wist
niet goed hoe te handelen. “Uiteindelijk zijn we naar de
gemeentesecretaris gestapt en hebben we gezegd: we
voelen ons overdonderd, maar we gaan toch negatief
adviseren.” De gemeentesecretaris nam het signaal seri-
eus; uiteindelijk is het voorstel van de medewerkers
overgenomen. “Dat is wel een van de voorbeelden
waar ik trots op ben”, zegt Bongers.

Het Nieuwe Werken
In 2013 is de gemeente Dronten gestart met het project
Het NieuweWerken (HNW). Naast de projectgroep die
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hiervoor opgezet werd, is de or gevraagd hierin een rol
te spelen. De or en de projectgroep sloegen de handen
ineen en ontwikkelden een voorstel waar iedereen ach-
ter staat en wat moet zorgen voor een flexibele werkge-
ver, werknemer enwerkomgeving. “Het bijzondere aan
dit traject is dat de or er vanaf het allereerste begin met
open vizier is ingedoken. Zo heeft de or de projectgroep
ook uitgenodigd bij de eerste verkennende bijeenkomst
die zij organiseerden binnen hun eigen netwerk”, ver-
telt Marion Ebbeling, adviseur medezeggenschap en
ambtelijk secretaris van de or. “Voor beleidsmedewer-
kers isHNW ideaal en eenvoudig toe te passen.Maar de
or wil ookmedewerkers van bijvoorbeeld Sociale Zaken
of Vergunningen,Handhaving enVeiligheid faciliteren
in het werken op locatie.” Ze vervolgt: “Tijdens het pro-
ces besefte we eigenlijk dat het veel meer gaat over Het
Nieuwe Netwerken. Uiteindelijk vertaalden we dit in
Het AndersWerken.HAWvraagt om anderemedewer-
kers, maar ook om andere (bege)leiding. Dit verklaart
waarom er nu gesproken wordt over een cultuurveran-
dering die noodzakelijk is. De or heeft alle ruimte ge-
kregen en dat verdienen de medewerkers ook. Door
deze succesvolle samenwerking ligt de weg open voor
de or en hoopt de ormeer projecten op dezemanier aan
te kunnen pakken.”

Met vallen en opstaan
Bij de verkiezingen van maart 2014 was er een hoog
opkomstpercentage: 81 procent. “De nadruk op directe
medezeggenschap lijkt vooral de reden te zijn voor de
populariteit van de verkiezingen”, zegt Caroline Bon-
gers. De vorige or werkte met drie commissies die
hem adviseerden. De huidige or heeft de commissie-
structuur losgelaten en werkt veel meer projectmatig.
Bij organisatiebrede onderwerpen is de hele or betrok-
ken en laat hij zich adviseren door een projectgroep.Die
bestaat uit or-leden en overlegtmetmensen van diverse
afdelingen. Daarnaast raadpleegt de or ook andere me-
dewerkers als dat nodig is (zoals een financieel specia-
list of jurist, omdat deze expertise niet in de huidige or
zit). “Na de verkiezingen heeft de or een compleet an-
dere samenstelling gekregen”, vertelt Bongers. “Een
aantal oude rotten is er uitgegaan, waardoor veel erva-
ring is verloren gegaan. Dat is een uitdaging.” Bongers
bleef als voorzitter,maar kortgeleden verliet ze ookde or
omdat ze een functie buiten de gemeente heeft aan-
vaard. De nieuwe or moet zijn weg weer zien te vinden,
en dat gaat soms met vallen en opstaan. “Maar we heb-
ben in de afgelopen jaren een goede basis gelegd”, vindt
Bongers. “Ik heb er dus alle vertrouwen in.”

GEMEENTE DRONTEN: MET OPEN VIZIER
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4 Gemeente Groningen: Natuurlijk veranderen

De gemeente Groningen is met bijna 200.000 inwo-
ners in omvang de zevende gemeente van Nederland.
De ambtelijke organisatie telt ruim 3000medewerkers.

Schatgaven en Storytelling
In de afgelopen jaren heeft de gemeenteGroningen een
forse reorganisatie doorgemaakt, met als leidend prin-
cipe: één gemeente, één organisatie. De decentrale
diensten zijn opgeheven en hiervoor in de plaats is
een netwerk aan organisatieonderdelen gekomen. Bin-
nen deze onderdelen vinden nog steeds diverse grotere
en kleinere veranderingen plaats. Sleutelbegrippen
daarbij zijn: Experimenteren, Improviseren, Denken
door te Doen. De nota Organisatieontwikkeling Ge-
meente Groningen van augustus 2014 zegt hierover:
“Alle medewerkers bij elkaar vormen de organisatie
van de gemeente Groningen. Zij vormen samen het
succes van de organisatie en hebben allemaal verschil-
lende talenten. In de kern gaat onze verandering
daarom over gedrag. Het gaat er hierbij om dat wij
zelf onze eigen verantwoordelijkheid nemen en kun-
nen nemen. Dit doen we samen. Samen met collega’s,
met het college, met de raad, met de samenleving.” Een
belangrijk uitgangspunt van het veranderingsproces
wordt gevormd door de principes van Appreciative In-
quiry: de nadruk op ‘wat werkt wel’ in plaats van ‘wat
gaat verkeerd’. Een tweede belangrijk uitgangspunt is
van onderop losmaken en van bovenaf weer verbinden.
Omhet proces van losmaken te bevorderenwordt onder
meer gewerkt met ‘Schatgraven’ en ‘Storytelling’: op
alle locaties van de gemeente Groningen random en
actief verhalen ophalen. Doel is medewerkers te laten
zien wat de kracht van verhalen vertellen is bij verande-
ring en hoe zij hun eigen veranderverhaal kunnen
vertellen. Ook wordt gewerkt met Veranderlab’s: expe-
rimenteer- en leeromgevingen waarin stad, raad, col-
lege en ambtenarij gezamenlijk een andere manier
van werken uitproberen, vanuit de principes ‘risico’s
nemen en proberen het beter te maken’, ‘aanhaken op
energie’ en ‘inbreng eindgebruiker staat centraal’.

De Vlag
Voorjaar 2014 ondertekenden gemeentesecretaris en
ondernemingsgraad het document ‘Besluitvormings-
proces reorganisaties bestuurder-or’, in de wandelgan-
gen ‘De Vlag’ genoemd. In het document staan nieuwe
afspraken over het besluitvormingsproces en de betrok-

kenheid van de or bij reorganisaties.Waarom ‘DeVlag’?
“‘Besluitvormingsproces reorganisaties bestuurder-or’,
klinkt niet mooi”, zegt Jan Visser, voorzitter van de on-
dernemingsraad. “En in het document staan allemaal
gekleurde vakjes die op een vlag lijken. De Vlag dus.”
“De totstandkoming van De Vlag ademt de tijdgeest”,
zegt gemeentesecretaris Peter Teesink. “De vorige over-
eenkomst over welke stappen moeten worden gezet bij
reorganisaties werd nog met de vakbonden afgesloten.
De nieuwe afspraken zijn samen met de onderne-
mingsraad tot stand gekomen. Dit laat zien dat de me-
dezeggenschap bij onze gemeente volwassen is
geworden.”

“Samenwerking staat in De Vlag centraal”, zegt Jan
Visser. “Uitgangspunt bij reorganisaties is dat bestuur-
der en or hand in hand optrekken. In dialoog komen tot
gezamenlijke oplossingen, waarbij er natuurlijk ruimte
is voor verschil van inzicht maar altijd met de intentie
en de gezamenlijke insteek er uit te komen. Het is be-
langrijk dat de bestuurder en de or samen afspraken
maken over het proces van nieuwe reorganisaties.Hele-
maal aan het begin maken wij met de bestuurder af-
spraken over de te volgen route. Het gezamenlijk
overleggen vanaf het begin van het hele reorganisatie-
proces is ook de tijdgeest. Je ziet het ook in de politiek.
Eerst met de burger overleggen voordat je als gemeente
wat doet.”

Nieuw is dus dat de bestuurder en de or al in een
vroeg stadium afstemming zoeken en dit blijven doen
in de verschillende fases van het reorganisatieproces
vanuit de intentie om tot overeenstemming te komen.
Gelijktijdig speelt de directe participatie een belangrijke
rol in de afspraken. “De medewerkers worden betrok-
ken bij de veranderingen.Dat is nu ook vaak al zo, alleen
worden er nu vooraf afspraken gemaakt over de wijze
waarop”, zegt Teesink. “Hoe dat in de praktijk eruit gaat
zien, kan voor elke reorganisatie anders zijn. Bij het
principebesluit tot reorganisatie worden hierover af-
spraken gemaakt. Daarbij is het de komende periode
vooral oefenen om op deze manier te werken, leren en
met elkaar bespreekbaar maken wat anders en beter
kan.”

Gezamenlijk vorm geven aan reorganisaties
De afspraken die over De Vlag zijn gemaakt bieden
de mogelijkheid op verschillende manieren te reorga-
niseren afhankelijk van de omvang, taakstelling en
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complexiteit van de reorganisatie. De Vlag geeft aan
welke stappenmoeten worden doorlopen bij ‘klassieke’
reorganisaties met het principebesluit tot reorganisatie
en het reorganisatieplan en daarna het solliciteren op
functies. Maar ook biedt De Vlag kaders voor het ‘na-
tuurlijk veranderen’. Visser: “Dat betekent dat je vanaf
het begin al gezamenlijk met medewerkers vorm geeft
aan de reorganisatie, de gewenste structuur, werkpro-
cessen en wat daarvoor nodig is. Gelijktijdig in dit pro-
ces staat de ontwikkeling van en met medewerkers
centraal. Waar ligt de kennis, kunde en ambitie en
waar naar toe ontwikkelt de medewerker zich? Het be-
tekent dat je vanaf het begin al met mensen ontwikkel-
gesprekken voert enmobiliteit aan de orde stelt. Je kijkt
ofmensen al tijdelijk nieuwe functies willen gaan doen.
Dan bestaat de mogelijkheid om in de laatste fase de
ontstane situatie met inachtneming van de plaatsings-
procedure, te formaliseren. Met deze manier van ver-
anderen zit je, mits goed begeleid en uitgevoerd, meer
zelf als medewerker aan het roer.”

Drie plekken binnen de gemeentelijke organisatie
zijn aangewezen als pilot voor het proces van ‘natuurlijk
veranderen’. Een daarvan is de Beleidsunit Maatschap-

pelijke Ontwikkeling “Voor de beleidsunit gaan we uit
van een proces waarbij de gewenste ontwikkelrichting
duidelijk is, maar de daadwerkelijke verandering wer-
kenderwijs vorm krijgt. Dat gebeurt met directe partici-
patie vanmedewerkers.Hetmooie van dezemanier van
veranderen is dat medewerkers op voorhand in de ge-
legenheid worden gesteld na te denken over hun ambi-
ties”, zegt Kwartiermaker Leo Flooren.

De komende periode is van belang dat wemet elkaar
blijven kijken wat werkt en wat niet, zegt Teesink. “De
Vlag geeft het proces van besluitvorming weer, zodat
helder is wat wanneer op welke tafel en op welke wijze
wordt besproken en besloten. Dit is een leerproces. Het
gaat erom dat de medewerkers en de verantwoordelijke
leidinggevenden van de reorganisaties met elkaar in
gesprek zijn over de te volgen route en inbreng, de
medezeggenschap op een goede manier wordt betrok-
ken en het besluitvormingsproces helder is. Dat we de
verbinding met elkaar zoeken, zonder dat we aan ver-
schillende tafels dezelfde gesprekken voeren. Dat is de
intentie van onze afspraken. In de komende tijd gaan
we samen met de or de organisatie in om de afspraken
uit De Vlag toe te lichten.”

GEMEENTE GRONINGEN: NATUURLI JK VERANDEREN
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5 GGD West Brabant: Samen op expeditie

GGDWest-Brabant werkt met ongeveer 280medewer-
kers aan een betere openbare gezondheidszorg voor de
18 West-Brabantse gemeenten, onder meer door ge-
zondheidsonderzoeken, vaccinaties en voorlichting.
GGD West-Brabant wil daarbij vooroplopen en baan-
brekend zijn. De ‘stip op de horizon’: “wij zijn klant-
en relatiegericht, flexibel, faciliterend en ambitieus.
Ook zijn we een co-creatiebroedplaats van vernieuwing
en experimenten op het gebied van Public Health”.

Samen ontdekken en ontwikkelen
Vooroplopen en baanbrekend zijn, ook op het gebied
van organisatie en medezeggenschap. Directeur Anne-
mieke van der Zijden: “We willen naar een ander mo-
del, uitgaand van de principes van nieuw organiseren.
We hebben nog geen plan, maar we gaan het samen
ontdekken en ontwikkelen: op expeditie. Waardenstu-
ring staat hierin centraal. Het is dan belangrijk dat je je
er heel bewust van bent welke waarden je centraal stelt.
Het is totaal anders dan vanuit beheersing de organisa-
tie aansturen.”Na een korte pauze: “Toen ik begin 2013
directeur werd wilde ik het anders doen. Op een andere
manier met elkaar omgaan, ookmet de ondernemings-
raad. Maar ik merkte al snel dat we vastzaten in patro-
nen en tradities. Elkaar vooral formeel bevragen. Alsof
we elkaar ter verantwoording riepen, hoewel we dat
allebei niet wilden. Maar ik had in die beginperiode
zoveel op m’n bordje dat ik geen prioriteit gaf aan ver-
nieuwing van medezeggenschap; ‘het komt later wel’.
Ik had niet zoveel last van de or, maar er was ook geen
sprake van samen ontwikkelen.”

Tamara Klaassen, voorzitter van de or vult aan: “We
komen uit een heel klassieke situatie. Het model was:
medezeggenschap volgt zeggenschap. Veranderingen
werden veelal top-down doorgevoerd. Eigenlijk met
een groot ‘take it or leave it’ gehalte. De ondernemings-
raad had steeds het gevoel dat hij onvoldoende werd
geïnformeerd en we kwamen niet verder dan het
‘heen en weer schuiven van papier’. We zochten ons
houvast in de WOR en zetten onze hakken in het
zand. Bij een (overigens noodzakelijke) reorganisatie
een aantal jaren geleden werd de or wéér niet tijdig
geïnformeerd, niet serieus genomen. Toen is een groot
deel van de or opgestapt.” Ze vervolgt: “Zo’n conflict
kan heel louterend werken. Opstappen is lastig, maar
kan ook een positief effect hebben. De mensen die ble-
ven zitten deden dat heel bewust, ze wilden er echt iets

vanmaken. En er kwamen nieuwe, frisse mensen in de
or.Het gevolgwas dat de relatie tussen or en de bestuur-
der van destijds langzaammaar zeker veranderde.Meer
informeel, meer in dialoog.”

Gevangen in de cyclus
De focus lag in de periode daarna op de reorganisatie.
De GGD werd op de kop gezet: van decentraal naar
centraal, gepaard gaand met een forse bezuiniging.
Klaassen: “We hadden weinig rust om fundamenteel
na te denken. Het nadenken was als het ware gevangen
in de 6-wekelijkse cyclus van overleg. Wemoesten over
een hoop zaken vergaderen en daar tussendoor ge-
beurde weinig. We hobbelden er eigenlijk wat achter-
aan.”

Tot begin 2013 bleef het redelijk klassiek. Toen trad
Annemieke van der Zijden aan: eennieuwe bestuurder,
met nieuwe ideeën. Maar, zoals aangegeven, in de be-
ginperiode veranderde er niet zoveel. Klaassen: “We
wildenhetwel anders doen,maarwe zatenmet z’n allen
gevangen in het oude stramien. We bleven daardoor
achter de feiten aanlopen. Door de vergadercyclus gaat
de vaart, de energie er uit. Het besef groeide: het moet
anders!” Van der Zijden: “De historie was er een van: je
moet ze meenemen, dan heb je er geen last van. Maar,
met vallen en opstaan, werd het: we hebben elkaar als
gelijkwaardige partners nodig om de organisatie verder
te brengen. Maar dat is niet gemakkelijk. We zittenmet
elkaar vast in traditie, gewoontes en patronen.Ook als je
anderswilt blijf je daar gemakkelijk in zitten.Daar komt
bij dat sommige mensen al jaren in de or zaten. Dan is
het heel lastig om het anders te doen.” Klaassen: “De or
wil graag, maar heeft soms ook wel de neiging om te
blijven hangen in het oude stramien, waardoor de on-
gelijkwaardigheid in stand wordt gehouden.”

Een nieuwe koers
Voorjaar 2014 werd de eerste stap gezet in een vernieu-
wing van de medezeggenschap, in de vorm van een
werkconferentie met or en compleet MT onder begelei-
ding van NieuwOrganiseren.nl, waarin gezamenlijk
een nieuwe koers is uitgezet. Afgesproken is een
ontwikkeling in te zetten richting meer directe zeggen-
schap. ‘Openheid en (mede)zeggenschap voor ieder-
een.’ De overleg- en communicatiepatronen moeten
zich ontwikkelen van bottom-up en top-down naar in-
teractie en dialoog. De rol van managers en or wordt
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daarin faciliterend in plaats van sturend. De or wordt in
een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij plannen
(‘big issues’), waarbij gezamenlijk wordt nagedacht
over de manier waarop het proces moet worden ge-
organiseerd. In plaats van 6-wekelijkse vergaderingen
veel meer informeel overleg en het zoeken van de dia-
loog. Regelmatig openbare or-bijeenkomsten met me-
dewerkers en management organiseren.

Najaar 2014 vond de volgende stap plaats in een
tweede conferentie onder begeleiding van Nieuw Orga-
niseren. Hier werd afgesproken om bij twee teams een
proeftuin te startenmet nieuwe vormen van organisatie
en medezeggenschap. Deze teams krijgen ruimte en
worden ondersteund door een begeleidingsgroep
waarin ook or-leden participeren. Ook gaat de or actief
‘de boer op’ om proactief medewerkers te raadplegen.
Als experiment komenMT en or maandelijks bij elkaar

om ‘met de benen op tafel’ nieuwe ontwikkelingen te
bespreken. Samen optrekken om vernieuwingen te be-
werkstelligen.

Van der Zijden: “Ik word er blij van hoe we het nu
doen, hoe we daarover met elkaar in gesprek zijn. Niet
alleen met mij als bestuurder, maar met alle managers.
Met elkaar nadenken over de nieuwe medezeggenschap,
met Nieuw Organiseren als uitgangspunt. We hebben
patronen doorbroken waar we met elkaar jarenlang in
vast hebben gezeten en flinke stappen in de goede rich-
ting gezet. Mijn grootste uitdaging daarin is: daadwerke-
lijk waarmaken wat we bedacht hebben en daarbij het
geduld bewaren dat daarvoor nodig is.” Klaassen: “We
hebben als or zelf ook een voorbeeldfunctie. Als we wil-
len dat in de organisatie dialoog plaatsvindt, moeten we
zelf ook de dialoog kunnen voeren. Met elkaar en met de
managers. We zijn op de goede weg!”

GGD WEST BRABANT: SAMEN OP EXPEDITIE
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6 ORMIT: Eigentijdse medezeggenschap met een
formeel randje

ORMIT is specialist in talent- en leiderschapsontwikke-
ling met vestigingen in De Bilt en Brussel. Het heeft
circa 180 medewerkers (waarvan circa 150 trainees die
een contract hebben voor maximaal 26 maanden) en
behaalde in 2013 een omzet van € 13 miljoen. ORMIT
is in 1994 opgericht als 100%dochteronderneming van
Ordina N.V. Eind 2010 werd ORMIT zelfstandig.

In vele opzichten is ORMIT net wat anders dan ‘ge-
wone’ bedrijven. Dit uit zich in een kleurrijk kantoor-
pand, uitzonderlijke ontwikkelmogelijkheden, hippe
Mini’s en collega’s die vrienden blijken. Het unieke
karakter komt misschien nog wel het beste naar voren
tijdens de bijeenkomsten van de Raad vanMeedenkers:
de ORMIT vorm van medezeggenschap…

Korte lijnen zonder formele structuren
Algemeen Directeur Hetty van Ee: “Wij geloven dat be-
vlogen medewerkers met plezier werken én de beste
prestaties leveren. We streven er daarom naar een top
werkgever te zijn. Een soort 3 sterren bedrijf. Ook om-
dat wij vinden dat je als ontwikkelaar van talent en lei-
derschap het goede voorbeeld moet geven in
leiderschap. Het resultaat is een top 3 positie in diverse
werkgeversonderzoeken. Daar zijn we trots op.Wij wil-
len leiders ontwikkelen die beseffen dat werken aan het
geluk en de bevlogenheid vanmensen in hun werk niet
soft is,maar juist resultaten op allerlei vlak oplevert. Dat
willen we dan ook graag zo houden!” ORMIT heeft na
de verzelfstandiging een jaar genomen om na te gaan
hoe zij medezeggenschap wilde inrichten. Directielid
Ingrid van Tienen: “Uitgangspunt was en is dat het be-
langrijk is om iedereen mee te laten denken en praten.
We wilden medezeggenschap op een eigentijdse ma-
nier invullen, gedreven door onze visie opmedezeggen-
schap: meedoen en meepraten helpt de organisatie
vooruit. Daarnaast leiden we ‘toekomstige leiders’ op
en in die zin heeft de manier waarom we omgaan met
medezeggenschap ook een voorbeeldfunctie.”

“We kenden bij ORMIT al een cultuur met bijeen-
komsten met alle medewerkers, de zogenaamde kwar-
taalmeetings”, vertelt Van Tienen. “Meetings waarin
wij met z’n allen invloed uitoefenen op de richting die
ORMIT moet gaan”, schrijft oud-trainee Nico Kruys-
wijk in zijn blog. “Niet alleen krijgen we de ruimte
om kritisch te blijven op het beleid, we worden actief

gestimuleerd om met verbeteringen te komen. Door
input van de trainees is duurzaamheid hoog op de
agenda gekomen, is de informatievoorziening aange-
past aan de wensen van de trainees, is de arbeidsmarkt-
communicatie aangescherpt. En dat is slechts de top
van de ijsberg. ORMIT is een uitzonderlijk bedrijf en
onderstreept dat door echt naar demedewerkers te luis-
teren.” De dialoog met medewerkers was er dus al. Al-
leen: sommige onderwerpen kun je niet met 180
mensen bespreken. Toen is de idee van de Raad van
Meedenkers ontstaan. Mensen die geïnteresseerd zijn
mogen meedenken. De Raad van Meedenkers is geen
ondernemingsraad. “De WOR past niet bij ORMIT”,
zegt van Tienen. “Wij vinden dat iedere medewerker
recht heeft op inspraak in de beleidsvoering en niet
slechts een aantal gekozen vertegenwoordigers. Er is
gepolst bij medewerkers of er behoefte aan een or was
en die was er niet. Het liefst deden medewerkers het
zelf: korte lijnen zonder formele structuren.”

Ondernemingsraad tegen wil en dank
Het liep echter anders. Eind 2012 vroeg eenwerknemer
vanORMIT, in relatie tot een arbeidsconflict, zijn werk-
gever een or in te stellen die aan de eisen van de WOR
voldoet. ORMIT gaf hier, na de eerder genoemde me-
ningspeiling, geen gehoor aan. De werknemer stapte
vervolgens, na een bemiddelingspoging bij de bedrijfs-
commissie, naar de kantonrechter. De werknemer ver-
zocht de kantonrechter te bepalen dat ORMIT gevolg
moet geven aan de verplichting om een or in te stellen.
ORMIT stelde daar tegenover dat haar werknemers
daar geen behoefte aan hebben. De bedrijfsstructuur
zou zich hier niet goed voor lenen, aangezien maar
een aantal werknemers een vast dienstverband heeft.
Juist om die reden heeft ORMIT (in goed overleg met
haarwerknemers) eenRaad vanMeedenkers opgericht.
Er is een convenant gesloten dat voorziet in een
vorm van medezeggenschap waarin alle medewerkers
kunnen meepraten en die beter past bij de aard van
ORMIT. De kantonrechter stelde echter vast dat OR-
MIT op grond van artikel 2 Wor verplicht was een or
in te stellen. Het standpunt van ORMIT dat zij juist
reële medezeggenschap beoogt en dat het formele ka-
der van deWOR voor haar onderneming eerder belem-
merend dan bevorderend werkt, leidde niet tot een
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ander oordeel. De door ORMIT geschetste praktische
problemen bij het instellen van een or zijn niet onbe-
grijpelijk, maar de bevoegdheid tot het verlenen van
ontheffing van de voorschriften van de WOR is voorbe-
houden aan de SER, aldus de kantonrechter. “We be-
grijpen dat de rechtermoet toetsen aan de wet, maar we
zijn teleurgesteld dat vernieuwing hier wordt tegenge-
houden”, zegt or-lid Marije Linde. “We zien dit als een
stap terug. We hebben dus gedwongen een or opge-
richt. We hebben als or echter beslist onze rol zo klein
mogelijk te maken als kan. We leggen alle bevoegdhe-
den terug bij de Raad van Meedenkers. Iedereen mag
meedenken, ook als hij net in dienst is. De or heeft de
rol gekregen als vangnet.”

Raad van Meedenkers
Formeel wordt er dus krachtens deWORgewerkt,maar
feitelijk is de medezeggenschap op een alternatieve

wijze vormgegeven, via de Raad van Meedenkers: het
platform waarin dialoog tussen medewerkers (zowel
directen als indirecten) en de directie kan plaatsvinden
over specifieke onderwerpen die ORMIT betreffen.Het
doel hiervan is iedereen binnen ORMIT in de gelegen-
heid te stellen mee te denken en mee te praten. Indien
nodig kan de Raad van Meedenkers besluiten een com-
missie in te stellen om meer tijd te kunnen besteden
aan een bepaald onderwerp. Elke medewerker kan on-
derwerpen agenderen en zich aanmelden om deel te
nemen aan een bijeenkomst van de Raad van Meeden-
kers.

Marije Linde: “Alles wat advies- en instemmings-
plichtig is gaat naar de or. We kunnen de Raad van
Meedenkers vragen ommee te denken. Deze combina-
tie verloopt wel goed. Toch hadden we het liever anders
gezien, zonder or.”

ORMIT: EIGENTIJDSE MEDEZEGGENSCHAP MET EEN FORMEEL RANDJE
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7 PGGM: Medezeggenschap 2.0 Next Step

PGGM is de pensioenuitvoeringsorganisatie voor ver-
schillende sectoren, waarvan zorg en welzijn de
grootste is. PGGM is een coöperatie, waarvan werkne-
mers enwerkgevers lid kunnenworden.Het totale door
PGGM belegde vermogen is ongeveer 140miljard euro
en het totale aantal deelnemers is 2,5 miljoen. Binnen
PGGM werken ongeveer 1300 medewerkers.

Kern-or met buitengewone leden
PGGM heeft ‘Medezeggenschap 2.0’ omarmd en
streeft naar optimale betrokkenheid van alle medewer-
kers van PGGM bij medezeggenschap. Medewerkers
worden nauw betrokken bij alle instemmings- en ad-
viesaanvragen. Om de drempel voor toetreding tot de
ondernemingsraad te verlagen, is de zittingstermijn
verlaagd van 4 naar 3 jaar. Naast de 10 kern-or-leden
(waar er conform de Wet op de Ondernemingsraden
15 zitting kunnen hebben) is er ruimte voor buitenge-
wone leden: medewerkers die zich inzetten voor de
medezeggenschap van PGGM zonder direct or-lid te
worden. In 2013 waren er 12 buitengewone leden (in
2012 waren dat er nog 5). Zij worden benoemd voor een
periode van 3 tot 12 maanden en nemen zitting in één
van de or-commissies. Ook buiten deze commissies
maakt de ondernemingsraad gebruik van relevante spe-
cifieke kennis van medewerkers. De achterbanraadple-
ging is een belangrijke stap in het proces van de
behandeling van aanvragen door de ondernemings-
raad. Ook kunnen instemmingsaanvragen worden
behandeld door een werkgroep bestaande uitmedewer-
kers, waarbij de ondernemingsraad uitsluitend een re-
gisserende rol heeft. De or organiseert ten slotte
bijeenkomsten voor medewerkers. In 2013 waren dat
er vier. De drukst bezochte bijeenkomst ging over de
Cao-onderhandelingen. Deze werd samenmet de afde-
ling HR en de vakbonden georganiseerd.

De ondernemingsraad én het topmanagement zijn
positief over deze werkwijze, die zich nog altijd verder
ontwikkelt. Men spreekt nu overMedezeggenschap 2.0
Next Step. De ondernemingsraad wil de lijn van grotere
medewerkersbetrokkenheid doortrekken en met parti-
cipanten gaan werken. Kenmerkend verschil tussen de
buitengewone leden en participanten is dat de eersten
vast aan een commissie zijn verbonden en de laatsten
niet; zij worden op thema gevraagd zich tijdelijk te ver-
binden aan de or in de vorm van meedenken of mee-

werken aan dat thema, al dan niet in een thema- of
werkgroep. Participanten moeten in staat zijn om bui-
ten de eigen kaders te denken, dus over de grenzen
heen. Buitengewoon or-lid Niels Lievaart: “Het moeten
schakelen tussen het strategische en operationele ni-
veau vind ik heel leerzaam. De nieuwe vormen van or-
lidmaatschapwerken drempelverlagend voor deelname
aan hetmedezeggenschapswerk, waardoormeermede-
werkers hun loopbaanontwikkeling verrijkt zien – en de
organisatie meer kan profiteren van het daarin aanwe-
zige talent.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Medezeggenschap 2.0 Next Step staat voor de overtui-
ging dat medezeggenschap een gezamenlijke verant-
woordelijkheid is van medewerkers en management.
De formele medezeggenschap vindt weliswaar plaats
in contacten tussen or en bestuurder, maar daadwerke-
lijke medezeggenschap ligt in het dagelijkse contact
tussenmedewerker enmanager, afdelingen en directie.
Binnendeor zijn aandachtsgebiedenper bedrijfsonder-
deel ingericht, de zogenoemde monitoringscommis-
sies. De monitoringscommissies bereiden voor de or-
vergadering de onderwerpen van de bedrijfsonderdelen
voor. De vergaderingen zijn laagdrempelig, wat ook uit
de verslaglegging blijkt. Die werkt niet met notulen
maar met bullet points als vooraf is besloten dat de
vergadering een informeel karakter heeft. Dat een mo-
nitoringcommissie ook leden bevat die in andere be-
drijfsonderdelen werkzaam zijn, maakt het stellen van
de ‘waarom’-vraag makkelijker. Of zoals buitengewoon
lid Martina de Lange het verwoordt: “Ik kijk soms heel
‘blond’ tegen ontwikkelingen aan.” Else Bos, CEO en
WOR-bestuurder van PGGM, geeft aan dat tijdens een
bijeenkomst van de top 100 van PGGM onlangs veel
aandacht is besteed aan het promoten van de medezeg-
genschap. “We laten de managers zien dat een mede-
werker die zich op welke manier dan ook aan het or-
werk wijdt, daardoor verrijkt wordt in houding en com-
petenties. Daarvan profiteert zijn afdeling vaak direct al.
De nieuw opgedane ervaring, de bredere blik op de
organisatie, de uitbreiding van het netwerk, het oefenen
van vaardigheden en het toegenomen organisatiebrede
verantwoordelijkheidsgevoel wegen wat ons betreft
zwaarder dan het verlies aan productieve uren in de
dagelijkse functie.”
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Aanschuiven op de Stoel
Om de participatie van medewerkers te bevorderen
heeft PGGM verder ‘De Stoel’ ingesteld: bij iedere over-
legvergadering kan een medewerker aanzitten, waarbij
het de bedoeling is dat die ook aanschuift bij de daaraan
voorafgaande or-vergadering, zodat een goed beeld van
het medezeggenschapswerk ontstaat. Daarnaast kan
een werknemer voor de duur van één jaar als buiten-
gewoon or-lid fungeren, met de mogelijkheid van ver-
lenging. PGGM heeft er nu twaalf, die allemaal aan
hebben gegeven dat zij bij de komende verkiezingen
door willen gaanmet het or-werk, als gewoon of buiten-
gewoon or-lid. Een bijzonderheid bij PGGM is dat de
overlegvergadering niet – zoals gebruikelijk – bij toer-
beurt wordt voorgezeten door de bestuurder en de or-
voorzitter, maar altijd door de laatste. Else Bos: “Als
bestuurder zit je ongemerkt toch al te vaak en te veel
in de ‘zend’-stand; deze afspraak dwingt mij tot een

meer luisterende opstelling. Dat past bij mijn opvatting
dat je betere besluitvorming krijgt wanneer je je eigen
tegenspraak organiseert.”

Bijzonder is ook dat de medezeggenschapsecretaris
een dubbelrol heeft. Hij is zowel betrokken bij de voor-
bereiding van het overleg aan de bestuurderskant, met
inbegrip van de advies- en instemmingsaanvragen
schrijven, als aan de or-kant, waarbij hij ook aanzit bij
de interne or-vergaderingen. “Dat vereist een zeer hoge
mate van vertrouwen en een transparante manier van
werken”, aldus medezeggenschapsecretaris Jarno
Overweg.Gelukkig is dat bij PGGMhet geval – enwerkt
deze werkwijze prima. De escalatie-mogelijkheid die is
overeengekomen, die behelst dat de or of bestuurder
altijd demogelijkheid heeft voor een kwestie een ‘eigen’
secretaris in te huren, bijvoorbeeld van buiten, heeft de
or nog nooit hoeven benutten.

PGGM: MEDEZEGGENSCHAP 2.0 NEXT STEP
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8 Scania: Soepel schakelen

Scania is een van oorsprong Zweeds bedrijf dat zware
bedrijfsauto’s, autobussen en motoren voor industrie
en scheepvaart produceert. De onderneming telt we-
reldwijd bijna 40.000 medewerkers, heeft meerdere
productievestigingen in Europa en Latijns-Amerika en
is vertegenwoordigd in meer dan 100 landen. Scania
Production Zwolle is de grootste van de drie Europese
productiebedrijven voor zware Scania vrachtauto’s.
Sinds 1964, het jaar waarin de productie in Nederland
begon, werden meer dan een half miljoen trucks ge-
assembleerd. Het aantal medewerkers is in die periode
gegroeid van 270 naar ca. 1600. Een deel daarvan wordt
gevormd door uitzendkrachten.

Monteur als ‘most important person’
Een paar jaar geleden rolden er, als gevolg van de eco-
nomische crisis, nog maar een kwart van de normale
productie aan vrachtwagens van de band. Inmiddels
heeft Scania de crisis achter zich gelaten. De productie-
teller staat weer op het normale niveau en stijgt
wekelijks. Het succes is deels te danken aan de bedrijfs-
filosofie die eind jaren negentig door Scania is overge-
nomen van Toyota. Deze lean-methode is erop gericht
om met efficiënt werken en respect voor de medewer-
ker ‘maximale waarde voor de klant te realiseren’. Bij
Scaniawordt demedewerker voortdurendbetrokken bij
de organisatie en gestimuleerd om zichzelf en zijn ei-
gen werk verder te ontwikkelen. “De monteur heet bij
onsMIP,most important person”, zegtMartinGreveling,
vicevoorzitter van de or. “Hij is de specialist die zelf
bepaalt hoe hij beter, maar ook bijvoorbeeld gezonder,
kan werken.” Om dat te bereiken zijn wekelijks zes
productiegroepen van circa zeven medewerkers een
week vrijgesteld van hun dagelijkse werk om aan een
verbetering van het productieproces te werken. Greve-
ling: “Meestal komen daar kleine aanpassingen uit die
het proces steeds wat efficiënter maken. Het personeel
vindt deze werkwijze ‘hartstikke leuk’”, zegt de vice-
voorzitter. “Medewerkers worden betrokken en ge-
hoord. Dat werkt motiverend.”

De or stelde de bestuurder voor om ook de flexwer-
kers bij deze zogenoemde kaizen te betrekken. “We
vinden het belangrijk dat uitzendkrachten op dezelfde
manier worden behandeld als het vaste personeel, net-
jes en persoonlijk”, vertelt or-voorzitter Gerrit van
Heerde. De bestuurder deelde deze mening. Uitzend-

krachten nemen nu deel aan de kaizen, ontvangen bij
hun afscheid een bedankbrief en krijgen een soort van
terugkomstgarantie als er weer plek voor ze is. Van
Heerde: “Zij voelen zich hier thuis en zeggen zelfs
hun baan elders op als Scania ze belt. Daardoor kan
het bedrijf ook sneller schakelen als er meer werk is.”

Persoonlijke aanpak
Scania scoort altijd hoog in onderzoeken naar goed
werkgeverschap en efficiëntie. “Dit vloeit voort uit de
hoge mate van bevlogenheid en betrokkenheid van het
personeel”, zegt Gerrit van Heerde. “We hebben een
vooruitstrevende bedrijfsfilosofie, veel zeggenschap
over het werk en een open en vertrouwde cultuur.” Bij
Scania voert een panel van vijftien medewerkers elk
kwartaal een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek
uit. Personeel kan op de werkvloer en tijdens werktijd
het onderzoek invullen. Met de resultaten gaat het be-
drijf serieus aan de slag.

Betrokkenheid bij het personeel, dat geldt ook voor
de or. Van Heerde maakt elke ochtend en middag een
ronde door de fabriek voor het peilen vandemening van
medewerkers. “Doel hiervan is dat iedereen mij per-
soonlijk kan aanspreken en dat ik, met de informatie
die ik krijg, een goed verhaal richting de Onderne-
mingsraad en de bestuurder kan formuleren. Bijna
elke dag heb ik informeel overleg met de bestuurder
of onzeHRMover vragen of knelpunten.”Ook het over-
legmet de bestuurder vindt dichtbij demedewerkers, in
de fabriek plaats. Elke week bespreken de voltallige or
(vijftien leden) en de bestuurder op een vast tijdstip aan
statafels middenin de productieruimte op een infor-
mele wijze wat er speelt in de fabriek en of er signalen
zijn waar iets mee moet gebeuren. Geen achterkamer-
tjes, maar ‘open’, zodat elke medewerker ziet dat hij
betrokken wordt. Van Heerde: “Dit kan alles omvatten,
reacties op advies- of instemmingaanvragen vanuit de
betrokken medewerkers of afdelingen, of zaken als
werkdruk, punten die naar voren komen uit werkbe-
sprekingen enzovoort. Voordeel hiervan is dat het een
actueel beeld geeft van de lopende zaken en dat het voor
iedere werknemer duidelijk is dat hij via de or leden op
deze manier zijn mening of inbreng duidelijk kan ma-
ken. Als er belangrijke zaken aan de orde zijnworden er
daarna via onze eigen or-vergadering werkgroepen ge-
formeerd met ook inbreng van niet or-leden.”
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Simpele ingreep, groot effect
Van Heerde vindt de ‘informalisering’ van het contact
tussen or en bestuurder van groot belang. “Vroeger zat
de or in de overlegvergadering recht tegenover een ‘tri-
bunaal’ van de raad van bestuur en soms de raad van
commissarissen. De afstand was letterlijk en figuurlijk
groot. En er werd gepraat, vooral door de bestuurder,
maar niet gecommuniceerd.Alleswas heel formeel.” In
een cursusmet de bestuurder opperdede or omde sfeer
in de overlegvergaderingen informeler te maken door
de leden van RvC, RvB en ondernemingsraad door el-
kaar te laten zitten aan een grote tafel. Een eenvoudige
ingreep die direct voor een gemoedelijke en vertrouwe-
lijke stemming zorgde. Van Heerde: “In deze vergade-
ring is iedereen nu een gelijkwaardige gesprekspartner
waarbij de or niet meer gezien wordt als een orgaan dat
er nu eenmaal moet zijn, maar wel degelijk een toege-
voegde waarde heeft. Dit vind ik erg belangrijk omdat
onze achterban hiermee kan zien dat zij, middels de or,
ook daadwerkelijk gehoord wordt. Hier hebbenwij echt
grote winst geboekt. Het heeft namelijk geen zin om
van alles op te tuigen als er op het uiteindelijke resultaat
toch geen invloed is. Dit kan alleen als er vertrouwen is
in de meerwaarde van een or.” Het komt regelmatig

voor dat advies en instemmingsaanvragen worden
aangepast omdat de bestuurder samenmet de onderne-
mingsraad dit in een onderling overleg overeenkomen.
Dit alles heeft er mee temaken dat zowel de bestuurder
als ook de ondernemingsraad open staan voor de juiste
argumenten. “Als ik kijk naar onze or vandaag en dit
vergelijk met een aantal jaren geleden zie ik dat wij
inmiddels een or zijn geworden die vertrouwen heeft
gekregen in de visie en werkwijze van de bestuurder”
zegt Van Heerde. “Onze bestuurder neemt ons vroeg-
tijdig mee in zijn plannen en in de ontwikkelingen die
er aan staan te komen.”

Zowel bestuurder als or worden zich er steeds meer
van bewust dat de kennis en het specialisme van ‘de
werkvloer’ de kwaliteit van de besluitvorming naar
een nog hoger plan zal tillen. Van Heerde: “De grootste
beweging die ik zie is dat, in ieder geval in onze orga-
nisatie, het management en de bestuurder zich steeds
meer bewust worden van een bredere vorm van mede-
zeggenschap. Misschien moet er wel een andere vorm
van medezeggenschap komen waardoor men gedwon-
gen wordt om de zaken breder te trekken dan alleen in
de or.”

SCANIA: SOEPEL SCHAKELEN
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9 Shell Pernis: Aan de voorkant

Shell Pernis is de grootste raffinaderij van Europa en
één van de grootste raffinaderijen ter wereld. Jaarlijks
wordt zo’n 20 miljoen ton ruwe olie geraffineerd, circa
403.000 vaten per dag. De raffinaderij opereert 24 uur
per dag, 7 dagen per week, het hele jaar door. Er werken
ongeveer 2000 medewerkers. Shell Pernis maakt deel
uit van het wereldconcern Shell, met vestigingen in
ongeveer 110 landen en meer dan 100.000 werkne-
mers.

Ontwikkelaanpak vastgelegd in convenant
Bij Shell Pernis is rondom een voorgenomen reorgani-
satie van de stafdiensten eenwerkwijze gehanteerdmet
een vroegtijdige betrokkenheid van zowel de or als be-
trokkenmedewerkers van zowel de stafdiensten zelf als
van de ‘interne klant’-afdelingen. Met veel afstemming
tussen de bestuurssecretaris medezeggenschapszaken
en de ambtelijk secretaris or, is tussen or en bestuurder
een uitgebreid ‘ontwikkelpad’ afgesproken en vastge-
legd in een convenant.

Het voornemen van de reorganisatiewerd eerst door
de bestuurder en de voltallige directie toegelicht in een
bijeenkomst aan de top-25managers van de organisatie,
in aanwezigheid van het DB van de or, 5 personen. Na
de toelichting bespraken de deelnemers aan tafels in
kleine gemengde groepjes de vragen, zorgen enwensen
rondom noodzaak en aanpak van het ontwikkelpad. De
or-leden verspreidden zich en namen ieder apart op
gelijke voet deel aan de gesprekken aan de tafels en de
plenaire bespreking, niet met hun ‘or-pet’ op. De uit-
komsten werden vervolgens plenair gedeeld en bespro-
ken.

Aanpak met werkgroepen
De resultaten vandeze sessie dienden – ongefilterd – als
input voor een overlegvergadering, waarin werd beslo-
ten tot instelling van vier verschillende werkgroepen,
die zich ieder gingen bezighouden met een deelproces
van de te reorganiseren diensten. De opdrachtformule-
ring of ‘Terms of Reference’ luidde voor alle werkgroe-
pen: ontwikkel diverse opties, voorzien van voor- en
nadelen.

De opdrachtformulering werd op basis van een con-
ceptbeschrijving eerst in detail besproken in de overleg-

vergadering. Dit gold ook voor de bemensing, waarbij
werd gestreefd naar een samenstelling van steeds een
dwarsdoorsnede van de medewerkers uit de betrokken
afdelingen, de bestuurssecretarismedezeggenschap als
spin in het web in alle werkgroepen en steeds twee or-
leden, in iedere werkgroep weer twee andere. De ge-
dachte achter twee or-leden per werkgroep was: on-
danks dat zij niet geacht worden met hun or-pet op
deel te nemen, hebben twee leden binnen dewerkgroep
en, minstens zo belangrijk: binnen de or, toch enige
steun aan elkaar. In de werkgroepenstructuur was ook
voorzien in een klankbordgroep van weer andere deel-
nemers van management- en or-zijde, die tot doel had
in één ronde de concept-werkgroeprapporten te beoor-
delen op volledigheid, aansluiting op de opdrachtfor-
mulering en op elkaar. Daarna deden de werkgroepen
ieder nog een ‘huiswerkronde’ om de voorstellen volle-
dig en onderling samenhangend te laten zijn.

Stofkam
Kern van de werkwijze was, dat alle rapporten ongefil-
terd gelijktijdig naar zowel bestuurder als or gingen,
waardoor de or toegang had tot het ‘ruwe’ onderzoeks-
materiaal, waarop de bestuurder zijn uiteindelijk voor-
genomen besluiten baseerde. De ‘stofkam’-operatie
door een klankbordgroep ontlastte de overlegvergade-
ring, waardoor bestuurder en or zich op kernzaken kon-
den richten. Tevens werd halverwege het traject
besloten iemand als formele vertrouwenspersoon voor
alle aangelegenheden van de reorganisatie aan te stel-
len. Gevolg van deze werkwijze was, dat er een inhou-
delijk sterk reorganisatie- en uitvoeringsplan kwam te
liggen, waarbij alle relevante perspectieven aan de voor-
kant werden meegenomen en er door de betrachte
transparantie geen verrassingen in het proces zaten.
De uiteindelijke adviesaanvragen konden binnen zeer
korte tijd als ‘hamerstuk’ worden afgedaan.

Speelruimte
Overigens is de speelruimte voor zowel bestuurder als
or rondom allerlei zaken, waaronder reorganisaties, in
de loop van de laatste decennia steeds verder afgeno-
men, doordat besluitvorming steeds vaker in de top van
business units wordt genomen, vaak buiten Nederland.
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10 Siza: Plezier en eigenaarschap

Siza is een organisatie die in meer dan 150 accommo-
daties zorg en dienstverlening biedt aan 3500 mensen
met een handicap uit Gelderland en Midden-Brabant.
Siza is een innovatieve organisatie. Dit wordt bijvoor-
beeld zichtbaar in een aantal ‘PAS-woningen’: speciaal
ontwikkelde huizen voor mensen met een handicap.
Deze woningen zitten boordevol bewezen slimme toe-
passingen, bijvoorbeeld een draaiende keuken of een
schuifbare wand, die mensen helpen om zo zelfstandig
mogelijk te leven.

Cliënt en medewerker centraal
Binnen Siza is de nodige ervaring opgedaan met parti-
cipatie van medewerkers. Management en or werken
samen aan een kwaliteitsslag waarbij de vragen en be-
hoeften van de cliënt leidend zijn voor de inrichting van
de organisatie en de organisatie van het werk. De zorg
organiseren vanuit de vraag van de cliënt en verant-
woordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leg-
gen

Siza heeft vier kernwaarden geformuleerd. Zij vor-
men de basis van dewijze waaropmen binnen Sizamet
elkaar omgaat. Deze kernwaarden zijn: Wij zijn van
betekenis; Wij scheppen kansen; Wij nemen verant-
woordelijkheid; En: Plezier! “We kunnen nog zo van
betekenis willen zijn voor de ander, kansen scheppen
en onze verantwoordelijkheid nemen, dat alles komt
pas echt tot zijn recht als we het met plezier kunnen
doen. Wie het naar zijn zin heeft in het werk, geeft niet
zomaar op, maar gaat net een stapje verder om voor
elkaar te krijgen wat hij nodig vindt.”

Een van de speerpunten bij Siza is ‘eigenaarschap’.
Hoe kun je je eigenaar voelen van de kwaliteit van jouw
werk? Dat is een vraag waarop medewerkers steeds op-
nieuw een antwoord moeten geven. Je voelt je meer
eigenaar als je ook invloed hebt op je werk, als er sprake
is van directe medezeggenschap. Daar hoort een
nieuwe vorm van medezeggenschap bij, vond de or.
Medezeggenschap wordt veel actiever als je als mede-
werker goed en begrijpelijk geïnformeerd bent, in-
spraak hebt en meedenkt over zaken die jou direct
aangaan.

Anders organiseren van medezeggenschap
De ondernemingsraad van Siza richt zich sinds 2009
op anders organiseren van medezeggenschap, met
maximale zeggenschap voormedewerkers.Voor deme-

dezeggenschap in de nieuwe vorm heeft de or op eigen
initiatief gekozen voorminder leden, 11 in plaats van 17.
Het budget dat vrijkwam door de inkrimping van de or,
wordt binnen Siza ingezet voor het stimuleren van zeg-
genschap van alle medewerkers van de organisatie. Dit
betekent dat de ondernemingsraad van Siza zijn rol als
inhoudelijk toetser steeds meer combineert met het
coördineren en ondersteunen van decentrale medezeg-
genschapsprocessen binnen Siza. Daarbij is het van be-
lang ervoor te zorgen dat alles voor iedereen duidelijk is.
Dan kan een besluit worden genomen op basis van ge-
lijkwaardigheid.

Bij ieder nieuw onderwerp bekijkt de or welke route
ze gaan volgen: de traditionele route of de nieuwe vorm.
Dit is een proces van zoeken en onderzoeken. Voorop
staat steeds het enige belang: goedemedezeggenschap.
Bij de medezeggenschap nieuwe vorm komt de or al-
leen in beeld als dit een toegevoegde waarde heeft. Zo
vroeg de or zich af bij een te nemen besluit over werk-
tijden of dit wel op het juiste bordje lag. Het antwoord
was nee. Het team en de teamleider zijn degenen die
met elkaar in gesprekmoetenhoe ze dewerktijden gaan
organiseren.Or-voorzitterDiny van denBerg: “Mensen
die invloed hebben op wat er gebeurt in hun omgeving
doen hunwerkmetmeer plezier enmotivatie.”Voor de
onderwerpen, waarover de teams enniet de or besluiten
nemen, wordt een convenant opgesteld, dat dan deWet
op de ondernemingsraden vervangt. Teams nemen een
besluit op basis van overleg en argumenten. Hierdoor
ontstaat vanzelfsprekend een draagvlak voor het besluit.
Je wilt elkaar begrijpen en samenwerken.Het uitgangs-
punt is omsamen tot eenoplossing te komen vanuit een
gezamenlijk belang. De medewerker leert een mening
te hebben, zelf verantwoordelijkheid te nemen, want
alleen maar zeggen wat je niet wilt levert niets op. De
or ervaart het proces als een mooi avontuur. “We bou-
wen de (medezeggenschaps)brug terwijl we er op lo-
pen.”

Actieve rol or
Naast deze decentralisatie van de medezeggenschap
blijft de ondernemingsraad zelf ook actief. Hij organi-
seert themabijeenkomsten, neemt deel aan stuurgroe-
pen en gaat zoveel mogelijk op pad om in gesprek te
gaan met medewerkers over wat er leeft op de werk-
vloer. Dat alles voormaximale zeggenschap. “Watmaxi-
maal is, daar moeten we gaandeweg achter komen,”
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aldus or-voorzitter Diny van den Berg. “Wij hopen en
een zo plat mogelijke organisatie, waarin het vooral op
de werkvloer wordt geregeld.” De or bemoeit zich bij
Siza zoals gezegd niet inhoudelijk met bijvoorbeeld de
verandering vandewerktijdenregeling.Wel houdt de or
in de gaten of het proces (goede invloedmogelijkheden)
gewaarborgd is. Daarmee ligt de kern van de medezeg-
genschap van Siza op tafel: de or zorgt er minder voor
dát iets gebeurt, maar meer dat iets in goed overleg kán
gebeuren.

De Parel is een gezamenlijk initiatief van de onder-
nemingsraad en raad van bestuur van Siza. Ieder jaar
wordt een medewerker of team van Siza, door middel
van het uitreiken van De Parel, bedankt voor de wijze
waarop zij een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan
de zorg- en dienstverlening van Siza. Dit kan éénmede-
werker zijn maar ook een team. “Je bent een Parel als je
door samenwerking nieuwe kansen hebt gecreëerd

voor (cliënten van) Siza. Met een verrassend initiatief,
een slimme oplossing, een nieuw product of een origi-
nele aanpak. Het mag dus een bijzonder project zijn,
maar het kan ook die ene collega zijn waar je trots op
bent en die jou inspireert de verbinding te zoeken met
anderen.”

WOR blijft in de kast
Het is mooi om te zien hoe de or een nieuwe rol heeft
weten te vinden: de medezeggenschap in alle lagen be-
vorderen en niet meer uitsluitend door het namens
medewerkers te doen. Hetzelfde geldt voor de cliënten-
raad die een nieuwe positie aan het vinden is. Bij de or
van Siza wordt er nauwelijks gesproken over advies-
recht of instemmingsrecht. Maar de WOR wordt niet
aan de kant geschoven en dient nog steeds als vangnet,
vertelt Diny van den Berg. “Al wordt hij nog maar wei-
nig uit de kast gehaald.”

MEDEZEGGENSCHAP IN BEWEGING
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11 Vanboeijen: Regie op Locatie

Vanboeijen is een instelling die in Drenthe en daarbui-
ten zorg en begeleiding biedt aan ruim zevenhonderd
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een
verstandelijke beperking. Bij Vanboeijen werken zo’n
1600medewerkers, waarvan velenmet een deeltijdcon-
tract.

Goed leven en mooi werk
Vanboeijen wil dat cliënten (of vertegenwoordigers van
cliënten) hun stem voldoende kunnen laten horen over
organisatieonderwerpen maar vooral: dat zij zeggen-
schap hebben en krijgen over hun eigen leven. In het
verlengde daarvanwil Vanboeijen dat allemedewerkers
voldoende zeggenschap krijgen over belangrijke be-
leidsonderwerpenmaar vooral: dat zij zeggenschapkrij-
gen en hebben over de invulling van hun werk. Om dit
te realiseren is rond 2010 gestart met een transitiepro-
ces onder de naamROL:Regie op Locatie.De essentie is
dat op een locatie medewerkers, cliënten en hun ver-
wanten zoveel mogelijk zelf beslissen wat er gebeurt.
“De maatstaf voor alle handelen is dat medewerkers
ervaren dat ze mooi werk hebben en dat cliënten er-
varen dat ze een goed leven hebben. Het wantrouwen
van een centraal georganiseerde span of control maakt
plaats voor vertrouwen in de juiste keuzes die op lokaal
niveau worden gemaakt.”Het doel daarbij is: Goed Le-
ven –Mooi Werk –Met Elkaar. Dat Goede Leven, dat is
ietswat Vanboeijen zijn cliënten van harte gunt.Omdat
te realiseren, beseft de bestuurder van Vanboeijen dat
werknemersMooiWerkmoeten hebben –werk waarin
werknemers zeggenschap hebben en dat ze tot op ze-
kere hoogte zelf kunnen vormgeven. ROL is gebaseerd
op de principes van Theorie U van Otto Scharmer en de
Lean-methodiek.

Het uitgangspunt is dat met dezelfde middelen
meer wordt gedaan. Dat betekent dat overbodige han-
delingen worden tegengegaan. Binnen de teams wordt
gewerkt met het ‘Verbeterbord’ met daarop de onder-
werpen waarbij verbetering nodig is. Dit helpt om het
gesprek te structureren en onvermoede oplossingen te
verzinnen. Vraagstukken die op teamniveau niet op te
lossen zijn, komen direct op het verbeterbord terecht
waar het wel thuis hoort. Ook wordt gewerkt met de
‘Kaizen cirkel’, om problemen te analyseren, doelstel-

lingen te formuleren, feiten te onderzoeken, en om
verbeteringen te genereren. te implementeren en te
verankeren. De voortgang op het gebied van goed leven,
mooi werk en een financieel gezonde organisatie wordt
inzichtelijk gemaakt met metingen.

Zelf de touwtjes in handen
“Werken aan eenGoed Leven enMooiwerk houdt nooit
op, want waar mensen wonen en werken, blijven altijd
wensen. Daarom vinden we het essentieel dat iedereen
(mede)zeggenschap heeft over de dingen die hij of zij
belangrijk vindt: cliënten, verwanten en werknemers.
Om dit te kunnen bereiken zijn we in 2010 gestart met
Regie op Locatie: een manier van werken die ervoor
zorgt dat elke locatie, binnen afgesproken kaders, zelf
de touwtjes in handen krijgt.” Zeggenschap en mede-
zeggenschap vormen aldus het hart van de missie en
visie van Vanboeijen. Men merkte daarbij dat de for-
melemedezeggenschap niet goed aansloot bij deze am-
bitie.Want de op deWor gebaseerdemedezeggenschap
verdeelde de organisatie in twee partijen: de bestuurder
versus de or. Beleidsonderwerpen moesten voor advies
of instemming voorgelegd worden aan de or, die ver-
volgens oordeelde. Geen van beide partijen kreeg hier
energie van; het zorgde niet voor een creatieve dialoog,
laat staan voor creatieve oplossingen. Ook waren er te
weinig mensen bij betrokken, waardoor echte zeggen-
schap op de werkvloer niet dichterbij kwam. Medewer-
kers hielden het gevoel dat er te veel ‘van bovenaf’werd
geregeld.

Regieteam
En dus gooide men het roer om. Sinds 2011 werkt Van-
boeijen met een zogenoemd Regieteam – zes gekozen
werknemers, die samen met de bestuurder, een mana-
ger en het hoofd P&O, bepalen over welke thema’s me-
dewerkers, maar ook verwanten mee kunnen praten.
Het Regieteam heeft zelf geen ‘medezeggenschapsta-
ken’, maar regisseert de medezeggenschap en verza-
melt daartoe informatie vanuit de medewerkers. Bij
belangrijke onderwerpen vraagt het team dan ófwel ad-
vies aan een kleine kernmedezeggenschapsraad van
vier gekozen leden, ófwel stelt men ad-hoc en geheel
democratisch een themagroep vanwerknemers samen,
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die na een paar bijeenkomsten advies uitbrengt. De
themagroepen worden begeleid door (een van de)
drie procesbegeleiders (die als gekozen leden deel uit-
maken van de medezeggenschapsraad). Sinds de
start zijn al over 12 onderwerpen themagroepen aan
de slag geweest, waaronder thema’s als Mooi Werk,
leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarderen van werk-

nemers, het functiehuis, personeelsplanning en om-
gangsvormen.

De werkwijze van de Raad is er op gericht iedere
medewerker bij Vanboeijen de kans te geven actief te
zijn bij medezeggenschap. Dankzij de vernieuwde me-
dezeggenschap voelenmeer werknemers en verwanten
zich vroegtijdig betrokken.

MEDEZEGGENSCHAP IN BEWEGING
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12 Xtra: De boer op

Xtra is een welzijnsorganisatie in Den Haag, waarin
drie afzonderlijke stichtingen: Mooi, Zebra en VÓÓR
Welzijn zijn ondergebracht. Bij Xtra werken ongeveer
950 medewerkers. Uitgangspunt voor de samenwer-
king was: decentraal wat kan, centraal wat moet. De
organisaties Mooi, Zebra en VÓÓR Welzijn bleven in
stand, met een eigen directie en een eigen or. Op basis
van de inhoud werken de drie organisaties nauw met
elkaar samen in de domeinen ‘Opvoeden en opgroeien’,
‘Participatie’ en ‘Gezond en wel’. De ondersteunende
diensten werden samengevoegd tot een gezamenlijk
servicebureau. “Door gebruik te maken van elkaars
sterke kanten en kwaliteiten vergroten we de kwaliteit
van het uitvoerend welzijnswerk”, aldus Joger de Jong,
lid van de tweehoofdige Raad van Bestuur. “Xtra
zet zich in omde eigen kracht vanmensen te versterken
en om de vitaliteit in en van de samenleving te vergro-
ten.”

Minder papier, meer discussie
Nadat de bestuurlijke fusie was gerealiseerd stond er
nog veel te gebeuren. Systemenmoesten op elkaar wor-
den afgestemd en ook moest er bijvoorbeeld een keuze
worden gemaakt voor een Arbodienst. Verder vond een
integratie plaatsmet het opbouwwerk, via een fusiemet
stichting Boog. De decentralisaties op het gebied van
ondersteuning, participatie en jeugd betekenen boven-
dien dat Xtra zich fundamenteel moet bezinnen op zijn
rol. Bij deze ontwikkelingen liep men steeds weer aan
tegen de nadelen van de klassieke medezeggenschap.
“We vonden dat we te weinig informatie kregen om
advies- en instemmingsaanvragen goed te beoordelen
en dat onze vragen onvoldoende werden beantwoord”,
zegt voorzitter van de CORMarjaMeijer. “We stuurden
vooral veel papier naar elkaar toe, zonder dat dit leidde
tot meer discussie over de kern, waar het echt om gaat”,
vult Joger de Jong aan. “Vanuit deCOR,maar ook vanuit
het bestuurwarenwe vol goedewil,maarwe kwamen er
niet goed uit. Dat is jammer”, zegt Meijer.

“Soms hadden we overeenstemming met de COR,
maar dan volgde weer een traject met de afzonderlijke
or’s” geeft De Jong aan. “Dat ging ten koste van
de noodzakelijke slagvaardigheid. Veranderprocessen
moeten een gezamenlijk proces zijn, effectief en effici-
ent en niet bureaucratisch. Er is daadkracht nodig om-
dat veranderingen heel snel gaan.”

Schatkist
Eind 2013 vond onder begeleiding van NieuwOrganise-
ren.nl een werkconferentie plaats, waarin Raad van Be-
stuur en COR de situatie gezamenlijk bespraken en
lijnen voor de toekomst uitzetten. Men constateerde
dat het noodzakelijk was te zoeken naar betere vormen
van organiseren en medezeggenschap. Moderner, meer
van deze tijd. “We bevinden ons in een continue ver-
sneld veranderingsproces. Hoe kunnen we andere en
betere vormen van participatie creëren zodat alle mede-
werkers daar nauw bij betrokken worden?” Tijdens deze
conferentie is afgesproken dat onderzocht zou gaan wor-
den of de bestaande COR en or’s vervangen kunnen
worden door een gemeenschappelijke ondernemings-
raad. Ook is afgesproken te werken aan het opzetten
van een ‘schatkist’: or-leden gaan actief ideeën ophalen
op de werkvloer; Cor en RvB bepalen gezamenlijk welke
daarvan worden opgepakt. Verder werd afgesproken dat
socialemedia en digitale discussieplatforms zoudenwor-
den ingezet om medewerkers uit te dagen om hun me-
ning te geven over relevante thema’s.

Voorjaar 2014 zijn de resultaten in de vorm van een
World Café besproken met Raad van Bestuur en alle
or’s. Stap-voor-stap krijgen nieuwe vormen van partici-
patie gestalte. Joger de Jong: “Een goed voorbeeld is de
manier waarop we nu bezig zijn met het meerjaren be-
leidsplan, het nieuwe strategisch plan zeg maar. Vroe-
ger kwamen er dan een paar mensen bij elkaar, die een
eerste concept opstelden. Dit werd in het management
besproken en omgevormd tot een tweede concept, dat
de organisatie werd ingestuurd. Er kwamen nauwelijks
reacties, dus vrijwel ongewijzigd stelden we het plan
vast. Dat gaanwe nu anders doen. Als Raad van Bestuur
schetsen we samenmet vertegenwoordigers van enkele
geledingen een aantal relevante vraagstukken vanuit het
perspectief van de klant. Deze werken we in een aantal
sessies binnen breed samengestelde groepen uit. Tege-
lijkertijd kan iedereen digitaal meepraten. We vragen
hen om in te gaan op een aantal vragen die wij hebben
opgesteld, te reageren op hetgeen binnen de discussie-
groepen besproken wordt maar ze kunnen ook eigen
thema’s en vragen toevoegen.”

Geen verrassingen meer
“De insteek is om de COR dus in een vroeger stadium
bij de plannen te betrekken”, zegt Meijer. “Er wordt
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naar ons geluisterd en we kunnen elkaar scherp hou-
den. Wij krijgen adviesaanvragen nu in een eerder sta-
dium en daar praten we met de bestuurder over. Waar
gaat het om? Hebben we er vertrouwen in dat het de
goede kant op gaat? Waar zitten mogelijke belemme-
ringen en valkuilen? Een voorgenomen besluit bevat nu
geen verrassingen meer.” De Jong: “Onlangs gaf de
COR aan dat bij een specifieke verandering mensen
nog onvoldoende op de hoogte waren van wat er stond
te gebeuren. Wij hebben toen zeepkistbijeenkomsten
georganiseerd. We overleggenmet de COR, niet omdat
het zo nodigmoet,maar omdatwehetwillen, omdat het
nuttig is. Wij ervaren het zeker niet als ballast. Signalen
vanuit de COR worden meestal opgepakt. Het kan hier
en daar nog wel beter. Soms zitten ook wij nog in de
oude reflex. Maar inmiddels er is geen sprakemeer van
wantrouwen. We trekken steeds meer samen op. Dat
lukt niet altijd, maar de intentie is er wel. Vroeger
vloeide alle energie weg als ik aan de or dacht, nu geeft
het energie.”

De COR is bij de werkvloer ‘de boer op’ geweest en
heeft een enquête uitgezet onder de medewerkers.

Hieruit kwamnaar voren dat demedewerkers de nieuw
voorgestelde vorm van medezeggenschap onderschrij-
ven. Een flink aantal wilmeedoen aan het ‘vullen van de
schatkist’ en aan digitale discussies. Ook zijn er mede-
werkers die kortdurend plaats willen nemen in com-
missies die tijdelijk rond een onderwerp actief zullen
zijn. Medewerkers kunnen vanuit hun expertise en/of
interesse zich hier voor aanmelden. Zij zullen voor de
zittingsperiode dezelfde rechten en plichten als een or-
lid hebben.

Hoge verwachtingen
Xtra zal 2014 afronden met verkiezingen voor een
nieuwe or, dus een or voor de hele Xtra organisatie in
plaats van een COR. De werkmaatschappijen kunnen
zelf bepalen of ze nog een deelcommissie willen heb-
ben, om te sparren met de directie van de werkmaat-
schappij. Hiermee is in één jaar flinke slag gemaakt om
de mogelijkheid voor actieve medezeggenschap van de
medewerkers te vergroten.Het gaat niet altijd even snel,
maar de behaalde successen tot nu toe geven hoge ver-
wachtingen voor de toekomst.

MEDEZEGGENSCHAP IN BEWEGING
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13 Yulius: Medezeggenschap met elkaar

Yulius is een grote, mensgerichte GGZ-instelling met
2.100 medewerkers en 70 locaties binnen de driehoek
Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. In deze regio biedt
Yulius hulp aanmeer dan 19.000 cliënten en leerlingen.
Yulius biedt behandeling en onderwijs in iedere levens-
fase van cliëntenmet complexe psychiatrische problema-
tiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster
IV onderwijs: scholen voor leerlingen met ernstige ge-
dragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek).
Het doel is cliënten en leerlingen die beperkingen on-
dervinden in hun persoonlijk en/of maatschappelijk
functioneren met de geboden zorgverlening en speciaal
onderwijs te helpen zich in hun eigen leefomgeving en
in de maatschappij zo goed mogelijk te handhaven.

Waarde van medezeggenschap
Yulius hecht veel waarde aan de inspraak vanmedewer-
kers, cliënten en familie/ouders op zijn te voeren be-
leid. Medezeggenschap en participatie vergroten niet
alleen de kwaliteit van de besluitvorming, maar ook de
samenwerking en het draagvlak. De medezeggenschap
vindt op allerlei niveaus plaats, zowel formeel als infor-
meel. Er zijn drie formele MZ-organen: de centrale cli-
entenraad (CCR, voor cliënten vanuit de zorg), de
ondernemingsraad (or, voor medewerkers vanuit
de zorg) en de medezeggenschapsraad (MR, voor
ouders/leerlingen en leerkrachten binnen het onder-
wijs.

Samenwerking tussen verschillende
medezeggenschapsraden
Sinds begin 2011 wordt de MR op verzoek van de Raad
van Bestuur ondersteund door de vicevoorzitter en
ambtelijk secretaris van de or. Medio 2013 worden de
drie medezeggenschapsraden van Yulius uitgedaagd
om één vertegenwoordiger vanuit de raden af te vaardi-
gen naar het Strategische Beleidsoverleg (SBO) en de
Regieraad Kwaliteit & Veiligheid (K&V) om daarin ac-
tief mee te denken over het nieuw te vormen beleid.
Sinds een jaar participeert een or lid in het SBO en
een CCR-lid in het K&V.

In een afstemmingsoverleg tussen afgevaardigden
van de raden wordt uitgesproken dat de samenwerking
plaatsvindt vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid.
Er blijkt tevens behoefte te zijn aan een bijeenkomst
van MZ-raden waarbij persoonlijke kennismaking
plaatsvindt en informatie wordt uitgewisseld over ie-

ders bevoegdheden, rol en visie op medezeggenschap.
Deze bijeenkomst vindt in het najaar van 2014 plaats.

Nieuwe initiatieven
Afgevaardigden vanuit de drieMZ-raden –CCR,MR en
or – presenteren zich op deze bijeenkomst aan elkaar.
Ze geven aan wat hun bevoegdheden zijn, de opbouw
van de medezeggenschapsstructuur, hun visie op me-
dezeggenschap, de relatie met de achterban en de ac-
tuele thema’s waar ze zich mee bezighouden. De
deelnemers constateren dat bevoegdheden verschillen
in thema’s en in mate van invloed op het beleid. Dit
wordt als aanvullend op elkaar gezien. Erkend wordt
dat er naast een aantal gezamenlijke belangen zich
ook conflicterende belangen kunnen voordoen. De ra-
den zien dit echter niet als bezwaarlijk. De intentie is
niet om consensus na te streven bij gezamenlijke the-
ma’s, maar meer aanvullend te zijn en waar conflicte-
rend elkaar de ruimte te laten.De visie van deMZ-raden
is: ‘samen waar het kan en apart waar het moet’.

De deelnemers zijn van mening dat de raden elkaar
moeten informeren over de thema’s die spelen, om de
onderlinge afstemming te verbeteren. De afspraak
wordt gemaakt om de volgende initiatieven uit te wer-
ken en voor te leggen aan de eigen leden: 1. Het dage-
lijks bestuur van de raden praat elkaar maandelijks bij.
2. De secretariaten van de MZ-raden houden elk een
bestand bij van de onderwerpen die spelen en wisselen
dit met elkaar uit. 3. Het ambtelijk secretariaat van de
raden wordt (op termijn) samengevoegd tot een bureau
medezeggenschap. 4. De raden zullen elkaar minimaal
2x per jaar ontmoeten voor het bespreken van een
thema. Afhankelijk van het onderwerp wordt besloten
of de aanwezigheid van één of meerdere leden van de
Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gewenst is. 5.
De raden zijn van plan op enig moment een vergade-
ring van elkaar als toehoorder bij te wonen.

Naar een gezamenlijke medezeggenschapscommissie
De bijeenkomst heeft ook geleid tot een gezamenlijk
initiatief ten aanzien van een ‘nieuwe vorm van mede-
zeggenschap’. DeCCRende orwillenmiddels afvaardi-
ging een gezamenlijke ‘medezeggenschapscommissie’
inrichten voor een (klein) onderdeel van de organisatie.
Dit in afwachting van de definitieve rechtsvorm van dit
onderdeel en de daarbij passende medezeggenschaps-
structuur.
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14 Zienn Opvang en Ondersteuning: or met 400 leden

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan mensen die
in een crisis zitten, dakloos zijn of dat dreigen te wor-
den. Zienn is actief in drie provincies: Groningen,
Drenthe en Friesland. Bij Zienn werken ruim 400
mensen.

Zelf regie over het eigen werk
Zienn heeft drie jaar geleden gekozen voor een com-
pleet nieuwemedezeggenschapsstructuur. “Ik vondhet
vreemd dat de medezeggenschap zo ver van de mede-
werkers afstond. De or was ook niet helemaal tevreden,
dus we hebben besloten om de medezeggenschap heel
anders in te richten, echt heel anders” zegt bestuurder
Kees van Anken. De veranderingen passen naadloos in
de organisatieontwikkelingen binnen Zienn. De afge-
lopen jaren heeft Zienn gewerkt aan het verbeteren van
de organisatiestructuur met kortere lijnen en een inde-
ling in regio’s. Verder is gekozen voor een nieuwewerk-
methode: Herstelwerk. Daarbij wordt uitgegaan van de
krachten, talenten enhulpbronnen vande cliënten. “We
stimuleren ze die in te zetten om te komen tot het leven
dat ze voor zichzelf voor ogen hebben.De cliënt heeft de
regie!Dat geldt ook voormedewerkers.Zij hebben regie
over de invulling van hun werk. Door verantwoordelijk-
heid te nemen en te krijgen. En door hun stem te laten
gelden.”

Zienn ziet een toekomst voor professionele en zelf-
standige medewerkers die onderdeel zijn van allerlei
netwerken en die de regie hebben over hun eigen
werk en toekomst. “Medewerkers op alle niveaus in
de organisatie worden betrokken bij de beleidsvorming
enbeleidsuitvoering vande organisatie”. Inhet licht van
deze organisatieverandering begon de or vijf jaar gele-
den een discussie over de vraag of traditionele mede-
zeggenschap nog wel past bij een organisatie die
medewerkers op een heel directe manier bij het beleid
van de organisatie wil betrekken en van wie professio-
naliteit en zelfstandigheid verwacht wordt. De or heeft
daarover veel gesprekken met de bestuurder gevoerd.
Ook is de or bij alle teams langs geweest. Na twee jaar
voorbereiding werd in oktober 2011 het convenant ge-
tekend waarin de nieuwe werkwijze is beschreven.

Raad voor Medezeggenschap als procesbewaker
Hierbij is de or vervangen door Raad voorMedezeggen-
schap (RvM). Deze bestaat uit 7 gekozen leden. De RvM
heeft als taak om gezamenlijk met de bestuurder de

lijnen uit te zetten voor de medezeggenschap in de or-
ganisatie, het toetsen en waar nodig bijsturen daarvan.
DeRvM is een partner voormedewerkers, hoofden,MT
en bestuurder. Samen met alle partijen draagt de RvM
er zorg voor datmedezeggenschap vormwordt gegeven
zoals met elkaar is afgesproken. Dat betekent onder-
steunen, toetsen en waar nodig gezamenlijk bijsturen.
Naast de RvM bestaat er een Regiewerkgroep. Deze
werkgroep zet de thema’s en onderwerpen uit in de
organisatie waar medezeggenschap aan de orde is, en
bewaakt de voortgang hiervan. De Regiewerkgroep be-
staat uit twee leden vanuit het MT en drie leden van de
RvM, ondersteund door de ambtelijk secretaris, ookwel
procesbegeleider genoemd. De overige leden van de
RvM hebben een taak in de zogenoemde Regiowerk-
groep. De taak van deze werkgroep is het stimuleren
van de medezeggenschap. Dit gebeurt onder andere
door het bezoeken van werkoverleggen, projectgroepen
en overleggen met contactpersonen. Ook deze werk-
groep wordt door de procesbegeleider ondersteund. In
de medezeggenschap hebben de zogenaamde contact-
personen een cruciale rol gekregen. Elk teammoet een
contactpersoon aanwijzen. De contactpersoon heeft als
taak een verbindende schakel te zijn tussen de Regio-
werkgroep en de teams. De contactpersoon bewaakt en
stimuleert, samen met de Regiowerkgroep, de grote
lijnen van de medezeggenschap. De contactpersoon
heeft een stimulerende rol in het eigen team, maar is
niet (inhoudelijk of procesmatig) verantwoordelijk voor
de uitgezette trajecten. Het team en de leidinggevende
zijn zelf verantwoordelijk voor de medezeggenschap
binnen het team.

Binnen Zienn speelt medezeggenschap zich meer
enmeer af op de werkvloer zelf in plaats van op centraal
niveau. Instemmingsplichtige zaken (bijvoorbeeld een
wijziging van het rooster) worden in de nieuwe situatie
niet in de RvM besproken, maar tijdens de werkover-
leggen op de afdeling. “We vinden het logischer dat de
medewerkers over hun eigen rooster praten dan dat we
dat op centraal niveau doen”, zegt IJde Jan Zagema,
oud-voorzitter van de Raad voor Medezeggenschap.
“Het werkoverleg zit nu vol onderwerpen die we vroe-
ger in de ondernemingsraad bespraken.” Dat is voor
iedereen best wennen. De RvM kijkt niet inhoudelijk
naar besluiten, maar beoordeelt of de procedure
goed verloopt. “Medewerkers zijn binnenZienn verant-
woordelijk voor de resultaten die zij in hun werk willen
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halen. Dat vraagt om regelruimte, om bevoegdheden.
Alleen dan kun je je werk regisseren. Medewerkers
kunnen invloed uitoefenen door ondermeer medezeg-
genschap. En dan niet via een centrale or – die vaak een
als ‘ver-van-mijn-bed-show’ wordt ervaren –maar waar
het ertoe doet: de eigen werkplek. Zo ligt medezeggen-
schap laag in de organisatie.”

De dialoog aangaan
“Het is hiervoor nodig datmedewerkerswetenwat er bij
bestuur enmanagement van de organisatie leeft en om-
gekeerd”, zegt Jantina van der Ven, procesbegeleider
van de Raad van Medezeggenschap. “Door de dialoog
met elkaar aan te gaan ontstaat er een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om Zienn als een flexibele en
alerte organisatie te laten floreren. Het is niet mogelijk
om iedereen altijd over alles mee te laten praten. Dit
betekent dat beleid wordt geconcretiseerd in: wat bete-
kent dit voor medewerkers of: welke concrete vraag wil-
len wij door medewerkers beantwoord zien.” Van der
Ven heeft onderzoek gedaan naar de mening van de
medewerkers over de nieuwe medezeggenschap. De
conclusie is dat er nog veel te leren is, maar de mede-
werkers de verandering zondermeer positief vinden.
Dit zie je ook terug in het hoge opkomstpercentage bij
de verkiezingen, zegt Van der Ven. “We hebben nu
meer kandidaten dan plekken. Dat is wel eens anders
geweest… Voor de nieuwe zittingsperiode zoeken we
geen or-leden maar regisseurs. Mensen die het proces

regisseren:waar gaat het over?waar hoort het thuis?wie
moet meedoen? De RVM probeert in de kandidaatstel-
ling positief te sturen: geschikte kandidaten actief be-
naderen. We hebben ons de vraag gesteld: moeten we
wel een verkiezing organiseren of moeten we kandida-
ten selecteren en aanwijzen? We hebben gekozen
voor het eerste. Iedereen heeft het recht zich kandidaat
te stellen. Het is een kwestie van vertrouwen in het
personeel!” Na de verkiezingen gaat de RvM terug
naar 5 regisseurs; er worden dus nogmaals 2 zetels in-
geleverd.

Zagema: “In de praktijk hebben we de Wet op de
Ondernemingsradenmin ofmeer losgelaten.”De over-
legvergaderingen zijn afgeschaft. De RvM komt eens
per maand bijeen en de bestuurder schuift halverwege
de vergadering aan om informatie te verstrekken. De
WOR is echter wel een soort van stok achter de deur.
“Als een onderwerp adviesplichtig is, dan zegt de RvM
niet meer tegen de bestuurder dat er een adviesaan-
vraag moet komen. Maar als de Raad vindt dat het op
de nieuwemanier niet goed gaat, kan hij altijd tegen de
bestuurder zeggen:wewillen dat jullie het aan ons voor-
leggen.”VanderVen: “Het is bestwennen. Toch sluit ik
uit dat we ooit teruggaan naar een gewone or. Daarvoor
is iedereen er te zeer van overtuigd dat we iets moois
hebben ontwikkeld.”Zagema: “Bij Zienn is iedereen als
het ware or-lid geworden, hoewel sommigen veel actie-
ver zijn dan anderen.” Medezeggenschap volgens
Zienn: een or met 400 leden.

ZIENN OPVANG EN ONDERSTEUNING: OR MET 400 LEDEN
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