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Het OR-secretariaat

Q van de medezeggen
Wanneer heeft medezeggenschap nu kwaliteit? En lüaar moet goede medezeg-

genschap toe leiden? We vroegen het Heleen Goet en Jos uan de Meerendonk,
^begeleidden de ondernemingsraden uan ABN AMRO: Goet als projectleider

nieuiue medezeggenschap en Van de Meerendonk als OR-secretaris.

ABN AMRO, en dus ook de medezeg-
genschap, verkeert volgens het twee-
tal in een overgangsfase. Het samen-
gaan van Fortis Bank Nederland en
ABN AMRO heeft nog altijd gevolgen,
al neemt de intensiteit af. 'De afge-
lopen tijd was er een van integreren,
boventalligheid en afscheid nemen van
de voormalige banken,' zeggen ze.
'Er is nu weer nieuwe energie en er is
ruimte om naar de toekomst te kijken.'

Werknemer als stakeholder

Naast klanten en aandeelhouders zijn
ook de werknemers in de ogen van
ABN AMRO een belangrijke stakehol-
der. In de huidige structuur wordt deze
stakeholder vertegenwoordigd door
de ondernemingsraden. Goet: 'De
bestuurder wil dat de OR een sparring-
partnervan het management is. ledere
werknemer is daarbij belangrijk, omdat
die onmisbare kennis van de werkvloer
meebrengt.' De bank verwacht van de
ondernemingsraden en de overkoepe-
lende COR een kritische reflectie op de
strategische toekomstplannen en heeft
daarvoor een goed georganiseerde en
krachtige medezeggenschap nodig.
Daarom hebben de ondernemings-
raden een OR-secretariaat gekregen:
met hun inhoudelijke en organisatori-
sche begeleiding kunnen ze bijdragen
aan de gewenste kwaliteitsborging.
'Wij stimuleren de OR'en om bepaalde
thema's op te pakken die in het bedrijf
spelen, als ze daar zelf al niet mee
komen,' zegt Van de Meerendonk.
'Maar de OR stelt wel zijn eigen koers
vast en laat zich niet sturen door ons of
door de bestuurder.'

OR pakt proactief
op en verdiept

Een goede OR weet wat er speelt in
de organisatie en gaat daar proactief
mee aan de slag. De OR'en en COR
van ABN AMRO zetten daarom bij het
management de afgelopen periode
belangrijke thema's op de kaart. Voor-
beelden: de kijk van collega's op hun
bank van de toekomst, de kwetsbaar-
heid van de organisatie, het nieuwe
werken, de duurzame bank en het
nieuwe leiderschap.
De COR heeft bovendien het thema
cultuur en leiderschap pro-actief
opgepakt en verdiept - onder meer
door onder medewerkers te peilen of
de visie van de bestuurder leeft binnen
de bank. 'Het bestuur waardeert dat
enorm. Op die manier versterken OR
en bestuurder elkaar,' vinden Goet en
Van de Meerendonk. Ze versterken
elkaar nog meer door met sociale
media (Arena) de cultuurverandering
kracht bij te zetten.
Een voorbeeld daarvan is de interne
weblog die bestuursvoorzitter Gerrit
Zalm bijhoudt. Hij beschrijft daarin zijn
werkzaamheden bij het bestuur, waar-
onder ook het overleg met de COR valt.
Goet: 'Als hij in zijn weblog waardering
uitspreekt voor de strategische werk-
wijze van de COR, en vertelt wat er over
de toekomst van de bank is besproken,
dan heeft dat invloed op de meer dan
20.000 medewerkers die dat lezen.'

Middenmanagement heeft
duwtjes nodig
De raad van bestuur ziet in de onder-
nemingsraden inmiddels wel een
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borgt de kwaliteit
;chap

goede sparringpartner. Maar
het middenmanagement heeft soms
nog wat duwtjes nodig, menen Goet
en Van de Meerendonk. Toen er een
leiderschapsprogramma over de
bedrijfsstrategie en de leiderschapsrol
werd georganiseerd voor managers,
hebben OR-leden daar op hun verzoek
aan meegedaan. Samen met mana-
gers en leden van de raad van bestuur
namen ze deel aan het programma.
'Het was een goede manier om eens
nader met elkaar kennis te maken,'
zegt Van de Meerendonk. 'En het was
nodig voor de bewustwording over de
medezeggenschap bij de manage-
mentleden enerzijds, en bewustwor-
ding over strategische thema's en je
eigen rol in het kader van leiderschap
bij OR-leden anderzijds. Na afloop had
iedereen er een goed gevoel over en
zijn OR en managers veel meer eikaars
ambassadeurs geworden.' Partner-
schap tussen OR en management, dat
zo belangrijk is voor de kwaliteit van
de medezeggenschap, heeft zo een
nieuwe impuls gekregen. 'Door de wis-
selwerking tussen management en OR
kun je al in een vroeg stadium inhou-
delijk overleggen over de strategische
plannen, in plaats van alleen maar over
de WOR te steggelen,' stelt Van den

'Als j'e zacht bent op
Je relatie, kun je hard

zijn op inhoud.'
Meerendonk. 'Doordat ze elkaar nu
kennen is de kwaliteit van de planvor-
ming beter gewaarborgd.' Of, zoals
Goet het uitdrukt: 'Als je zacht bent op
de relatie, kun je hard zijn op inhoud.'

Kwaliteit vergroten

Het ontbreekt een OR soms aan
diversiteit, snelheid of inhoudelijke
kennis. De kracht van een goede OR is
volgens Goet en Van de Meerendonk
dat er genoeg verschillende mensen
in plaatsnemen die allen een andere
achtergrond en houding hebben. Dit
brengt dynamiek in de groep, herken-
baarheid voor de collega's en diversi-

teit in expertise en vaardigheden. Ook
snelheid en inhoudelijke kennis zijn
van belang om de bestuurder tijdig
van een goed inhoudelijk advies te
kunnen voorzien. Doordat er rondom
de ondernemingsraden netwerkteams
en expertgroepen zijn gecreëerd kan
ABN AMRO een eventueel gebrek
aan specifieke kennis of ervaring goed
aanpakken.

Kweekvijver
In de netwerkteams en expertgroepen
zitten mensen die niet in de OR zitten
maar wel beschikken over inhoudelijke
kennis en kunde. OR en bestuur-
ders benaderen daarvoor ook actief
doelgroepen die nog niet genoeg in
een OR vertegenwoordigd zijn, zoals
jongeren of vrouwen. Goet: 'Zij heb-
ben niet altijd zin om zich zomaar drie
jaar te verbinden aan een OR. Of ze
hebben een negatief beeld van het
werk van de OR, maar ze willen vaak
wel graag meedenken.' Ook het idee
om trainees en toptalenten een tijdje
te laten meedraaien in de medezeg-
genschap en dat vast te leggen in een
management development-traject,
CV of persoonlijk ontwikkelingsplan,
draagt bij aan bewustwording van
het werk van de OR en het bevordert
de diversiteit. De bank creëert zo
niet alleen draagvlak voor de OR bij
de (toekomstige) managers van het
bedrijf; de medezeggenschap vormt
tegelijkertijd een betere afspiegeling
van de organisatie.
'We verwachten dat deze 'kweekvij-
ver van potentiële OR-leden' ook een
groot voordeel zal zijn bij de vorming
van een nieuwe OR na de verkiezin-
gen van volgend jaar,' zegt Van de
Meerendonk. 'Deze mensen zijn dan al
betrokken bij het OR-werk en hebben
genoeg kennis opgedaan om direct
mee te draaien. Zo wordt een even-
tueel gebrek aan snelheid opgelost.'
En ook het idee weer te 'moeten' ver-
gaderen, dat vaak leeft bij OR-leden,
verdwijnt zodra ze inhoudelijk aan de
slag kunnen met een bepaald thema in
een netwerkteam of expertgroep. 'Dan
ziet iedereen goed hoe gepassioneerd
en gemotiveerd OR-leden zijn.'


