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Serie. Trainer & Medezeggenschap

Gevoelens omzetten in
rationele argumenten

ÖR-trainer IngeTelting (42) komt bij grote banken en zorgverzekeraars, maar
ook bij het metaalbedrijfje om de hoek. De gedrevenheid van ÖR-leden blijft
haar inspireren.

Na vijfjaar werken als docent arbeid- en organisatiepsychologie
besloot Inge Telting OR-trainer te worden bij trainingsinstituut
GITP. 'Het is aantrekkelijk om de theorie naast de dagelijkse
praktijk van de OR te leggen.' Telting is idealistisch. 'Ik werk
graag mee aan de verbetering van de maatschappij. Waarom
zouden OR-leden niet over dezelfde vaardigheden en instru-
menten mogen beschikken als hun managers?' vindt ze. Ze
besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van competenties.

;Hoe spreek je managers aan op knc
en hendels in plaats van op slot

oren<
o

'Zo leren OR-leden hun eigen kwaliteiten en die van hun colle-
ga's kennen. Werken met competenties is een goed instrument
bij de interne taakverdeling. Organisatiebewustzijn en flexibiliteit
zijn belangrijk voor het OR-werk en bij netwerken, en ook in het
dagelijkse werk!'
Telting wil als trainer alles inbrengen wat ze in huis heeft. 'Soms
levert dat op korte termijn niet het gewenste resultaat op. Dat is
niet prettig. Dan gaan we een slag dieper. We gaan dan samen
door het dal en krabbelen er samen weer uit.' Ze vindt het inte-
ressant om de ontwikkelingen van een OR te volgen. 'Laatst
vroeg een oudere man mij in een vervolgtraining om in te gaan
op internationalisering, zodat ook nieuwe OR-leden daarvan
goed op de hoogte zouden raken. In zijn eerste training wilde
diezelfde man nog niets van weten van internationalisering!'

Emoties
Eigenlijk gaan de trainingen van Telting over bewustwording,
vindt ze. Ze leert OR-leden wat hun rol in de organisatie kan zijn
en hoe ze invloed kunnen uitoefenen. Vooral tijdens een fusie-
of overnametraject is dat belangrijk. De OR moet immers in de
hectiek van de fusie of overname staande blijven. 'OR-leden
leggen ontzettend veel passie in zo'n traject. Vaak meer dan de
bestuursleden in de gaten hebben. Zij zitten in een spagaat tus-
sen het belang van de organisatie en van de individuele mede-
werkers. Er is geen vast recept hoe daar mee om te gaan. Dat is
per individu en per organisatie verschillend. Dat is de uitdaging.'
Een fusie is ook een emotionele aangelegenheid, zegt ze. 'Ik
leer OR-leden hoe ze hun gevoelens kunnen omzetten in cijfers
en rationele argumenten. Hoe spreek je managers aan op hun
knoppen en hendels in plaats van op hun sloten en grendels? Ik
laat de OR-en een goede netwerkanalyse maken van de organi-
satie. Zodat ze ook coalitiepartners kunnen inschakelen.'
Voor Telting is het werken met OR-leden een bron van inspiratie.
'Het zijn allemaal gedreven mensen. Ze steken heel veel ener-
gie, uren en emotie in hun werk.' Dat is niet veranderd, ondanks
de professionalisering van het OR-werk. 'De zorgen en belan-
gen van de OR zijn hetzelfde gebleven, maar voor veel OR-
leden is de OR steeds vaker ook echt werk geworden. Steeds
vaker worden instrumenten als competentiemanagement en
persoonlijke en teamontwikkelplannen (POP en TOP) ingezet.
Het OR-werk wordt zelfs onderdeel van de individuele beoorde-
ling. OR-leden zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid.
Ze gaan er echt voor.'«
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