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Is uu; bestuurder klaar om samen met u de kwaliteit uan de medezeggenschap op peil te
houden? Wellicht is een training 'leidinggeven en samenwerken met de OR' bij De Baak
geen ouerbodige luxe. Bureau Berenschot heeft de MedezeggenschapsDialoog in de aanbieding. Ludo Fassaert en Luuk Verburgh lichten toe.

o fa-ssaert
Ludo Fassaert is programmamaker, accountmanager,
coach en docent bij Baak Business Academy. Zijn persoonlijke passie is om erachter te komen hoe mensen samenwerken en waarom dat soms niet lukt. Een heel enkele keer
adviseert hij OR-leden, maar meestal gaat het toch om de
bestuurders. 'Samenwerken met een OR is geen kwestie
van moeten, ook al denken bestuurders daar soms wel zo
over. In mijn ogen mag de bestuurder met de OR om tafel.
Het is een unieke kans is om met een vertegenwoordiging
van het personeel te praten.'
De kern van goed leidinggeven en samenwerking met de
OR is volgens Fassaert de dialoog. De Baak heeft daarom
samen met FNV-Formaat, de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) en SBI Training en Advies de Dialoogfabriek opgericht. 'Bestuurder en OR lijken tegenover
elkaar te staan, maar ze zullen naar elkaar moeten luisteren

en de meningsverschillen uitpraten om in een goede verstandhouding te komen tot goede besluiten. Er wordt wel
eens vergeten dat OR en bestuurder ook hetzelfde belang
dienen: het welzijn en voortbestaan van de organisatie.'

Leiding geuen of de baas spelenP
Een bestuurder moet vooral niet 'de baas willen spelen'
over de OR. 'De directie heeft een bijzondere rol. Je bent in
overleg met de OR gelijkwaardig, maar tegelijkertijd bepaal
je als leidinggevende wel de grenzen. Uiteindelijk is het de
directie die het besluit neemt,' zegt Fassaert. 'Een goede
bestuurder vraagt wél aan de OR iets toe te voegen dat
een besluit verbetert. Zo wordt één plus één drie!'
De dialoog tussen OR en directie is belangrijk, maar Fassaert geeft de bestuurders wel mee dat ze ook om formeel
advies moeten vragen. Dit heeft een andere impact op de
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organisatie dan alleen maar alles bespreken. Zodra een
directievoorstel door de OR wordt goedgekeurd, zal het
personeel van het besluit op de hoogte gebracht moeten
worden. 'Bestuurders zullen samen met de OR moeten
bepalen wie dat doet en hoe. Bij voorkeur vertellen ze
samen welk besluit is genomen, wat het inhoudt, waarom
het is genomen en wat de gevolgen zijn.' Vooral als OR
en directie het in eerste instantie oneens zijn en er later
door dialoog toch een positief advies komt, moeten ze dat
uitleggen. 'De OR moet niet als meeloper gezien worden.
Daar hebben zowel directie als OR geen belang bij.'

Alles vertellen
Vaak vragen bestuurders aan Fassaert welke informatie
ze aan de OR moeten geven. 'Alles!' is dan zijn antwoord.
'Dat wekt vertrouwen.' Een bestuurder moet niet bang zijn
voor een negatief advies, dat hoort erbij.' Maar hij moet wel
het juiste moment van informeren kiezen en ook de juiste
manier. Fassaert: 'Een bestuurder dacht dat de weerstand
die hij bij de OR opriep typisch iets van die OR was. Maar
toen hij in een rollenspel de zogenaamde OR ging informeren, riep hij bij zijn medecursisten dezelfde aversie op.
De reactie van de OR bleek dus een gevolg van zijn eigen

Inhoudelijk overleggen
Wanneer een OR bij Berenschot aanklopt om een advies
in een reorganisatietraject, raadt Berenschot de MedezeggenschapsDialoog aan. In plaats van in te gaan op de
WOR of het proces, geeft de OR aan de bestuurder aan
hoe de plannen inhoudelijk verbeterd kunnen worden.
Daarbij moet de OR zowel naar het personeelsbelang
als naar het bedrijfsbelang kijken. Uiteindelijk levert de
dialoog een beter resultaat op dan alleen een formeel
traject. 'De bestuurder vraagt zich vaak af of het OR-lid
dat bijvoorbeeld op de postkamer werkt het allemaal wel
weet. Maar uiteindelijk heeft de bestuurder een groot
voordeel van diens kennis van de werkvloer.' Tegelijkertijd
creëert de dialoog draagvlak. 'De bestuurder ziet in het
begin soms op tegen de dialoog,' zegt Verburgh. 'Hij ziet
een Poolse landdag voor zich, terwijl hij geen gezeur wilen te maken heeft met de beurs of met aandeelhouders,
waarbij hij snel besparingen moet realiseren.'

Nadelen
Er kleven ook nadelen aan de dialoog, erkent Verburgh.
Uiteindelijk blijft de bestuurder verantwoordelijk voor de
bedrijfsstrategie, terwijl de OR die toetst en er kritisch over
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manier van informeren. Daar kon hij dan in de training weer
verder aan werken.'
De ene bestuurder ziet wel hoe hij het aanpakt met de OR;
de ander komt bij een opleider terecht. Fassaert hoort vaak
dat ondernemingsraden het op prijs stellen dat de bestuurder ook op training gaat. 'Ze voelen zich dan serieus genomen .' Een beginnersfout van een bestuurder is tegen een
OR te zeggen: Ik hoor wel van jullie. 'Plan eens per maand
een overleg en maak daarin afspraken,' zegt Fassaert. 'Je
kunt het altijd nog laten vervallen als er geen onderwerpen
zijn.' Hij raadt bestuurders aan om helder en duidelijk te
zijn en oprechte belangstelling te tonen voor het OR-werk.
'Kennismaken met de opleider van de OR en vragen: wat
gaan jullie met jullie opleiding doen? horen daarbij. Uiteindelijk willen de meeste bestuurders gewoon dat de OR een
goede tegenspeler is.'

MedezeggenschapsDialoog
Luuk Verburgh is senior managing consultant bij Berenschot. In die functie geeft hij strategische adviezen,
adviseert hij over Het Nieuwe Werken en ondersteunt hij
ondernemingsraden. 'De methodiek van de MedezeggenschapsDialoog is in 2002 bij Berenschot ontwikkeld,
in een tijd dat bestuurders en OR lijnrecht tegenover
elkaar stonden.' Volgens het model gaat een OR veel
informeler met een bestuurder om dan tot dan toe
gebruikelijk was. 'Bij een formeel adviestraject wordt de
OR pas laat ingeschakeld. En doordat de samenwerking
tussen OR en bestuurder niet altijd effectief was, leverde
dat uiteindelijk vaak een negatief advies(traject) op.
Zowel OR als bestuurder bleven ontevreden achter. Met
gebruik van de MedezeggenschapsDialoog zijn beide
partijen na afloop tevreden.'

meedenkt. 'Dat betekent dat in het begin de snelheid eruit
is, maar bij het formele adviestraject wordt dat weer dubbel en dwars ingehaald. Vaak heeft een bestuurder al zes
maanden nagedacht over een plan voordat de OR het te
zien krijgt en dan in vier weken een advies moet formuleren.
Ook ontbreekt soms de inhoudelijke kennis bij een OR. En
vaak is het moeilijk om als OR aan de achterban te vertellen
datje in gesprek bent met de bestuurder over een reorganisatie waar ook nog eens ontslagen uit voortkomen. Een
staking is makkelijker uit te leggen als er ontslag dreigt voor
duizenden mensen.' De OR moet de achterban daarom
goed informeren over zijn eisen en doelstellingen en vragen
om input. Verburgh: 'Bestuurder en OR hebben ieder hun
eigen verantwoordelijkheid om het bedrijf te informeren,
maar zo snel mogelijk samen optrekken werkt het beste.
De OR zal van tevoren moeten beseffen wat ze doen met
een plan. Gaan ze ervoor liggen als hun eisen niet worden
ingewilligd, of gaan ze toch akkoord als er aan bepaalde
voorwaarden is tegemoetgekomen?'

Vertrouwen
De basis van de MedezeggenschapsDialoog is vertrouwen, en dat heeft tijd nodig om te groeien. Zowel
bestuurders als OR moeten wennen aan de dialoog
en er worden beginnersfouten gemaakt. Verburgh:
'Bestuurders komen afspraken niet na of geven die niet
door aan het lager management. Of een OR gaat te veel
op de stoel van de bestuurder zitten en wil de strategie
opnieuw bepalen.' Wanneer een strategie echt niet klopt
zal Verburgh dat uiteraard samen met de OR aankaarten
bij de bestuurder. Maar uiteindelijk zijn bestuurders en
OR achteraf heel erg blij dat ze het dialoogtraject zijn
ingegaan, meldt Verburgh. •
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