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Korte introductie
Susanty Nap
Adviseur/trainer
Algemene Sociale Wetenschappen, 
Arbeid Management & Organisatie

Patrick Hüngens
Senior adviseur
Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie, Rechten
Vakbond, Arbeidsverhoudingen
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Vraag:

Wanneer heeft uw OR voor het laatst een 
initiatiefvoorstel gedaan?

4



Vraag:

Wanneer had uw OR voor het laatst het gevoel 
dat er door zijn toedoen een wezenlijke 

verandering in de plannen van de bestuurder 
had plaatsgevonden?
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Vraag:

Wat is/zijn het/de belangrijkste 
artikel(en) uit de WOR?
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Antwoord:
WOR: artikel 2 

De OR wordt door de ondernemer ingesteld 
“… in het belang van het goed functioneren van de 
onderneming in al haar doelstellingen…”.
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Terug naar waar het écht om gaat! (1)
• Medezeggenschap is er in het belang van het goed 

functioneren van de organisatie

• Alle andere artikelen in de WOR leiden af van deze 
doelstelling (betreffen vooral beschrijvingen van 
procedures en bevoegdheden)
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Terug naar waar het écht om gaat! (2)
• Gevolg: discussies tussen OR en bestuurder gaan vaker 

over procedures en het kunnen uitoefenen van 
bevoegdheden dan over de inhoud.

• Vraag is: stel dat de WOR niet zouden bestaan en 
“partijen” zouden tóch hechten aan medezeggenschap, 
hoe zouden ze die dan vormgeven?
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Noodzaak om te bespreken waar het écht 
om gaat (1)
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• De WOR dateert uit 1950; de in de WOR opgenomen 
procedures zijn ruim 65 jaar oud!

• Het tijdsgewricht en de arbeidsverhoudingen zijn 
sindsdien behoorlijk (over het algemeen ten goede) 
veranderd!



Noodzaak om te bespreken waar het écht om 
gaat (2)

• Organisatieontwikkeling vindt steeds meer op organische 
wijze plaats (flexibilisering, pilots, iteratieve processen, 
etc.) in plaats van op de “blauwdruk-wijze” (‘unfreeze –
change – refreeze’)

• Afwachten tot een formele advies- of 
instemmingsaanvraag in een organisch veranderproces 
betekent: veel tijd gaat verloren waarin de OR invloed had 
kunnen uitoefenen. Invloed uitoefenen achteraf is zo goed 
als onmogelijk!
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Invloed uitoefenen (klassieke methode)
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En bij een organisch proces…
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Stelling:
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Traditionele medezeggenschap gaat het niet 
redden in een organische setting

• De WOR biedt alle ruimte om overleg tussen MZ-orgaan 
en bestuurder naar eigen ideeën in te richten.

• Dus: de ruimte nemen, zelf organiseren en initiatief 
nemen!



Medezeggenschap in een organisch 
proces
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• In een “status quo” is werkoverleg de meest basale vorm van 

medezeggenschap

• Kenmerk is “participatie”, verandering bottom-up

• Betrokkenheid én bevlogenheid medewerkers is cruciaal

• Als het lukt dát voor mekaar te krijgen kan de OR een andere rol 

spelen: regie voeren en grip krijgen op strategische ontwikkelingen 

(meesturen i.p.v. reageren/tegensturen)

• Alleen… dan moet de OR wél weten waarover het gaat/moet gaan 

c.q. waar de organisatie naartoe wil/moet!
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De basis van iedere organisatie…
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De basis van de iedere organisatie
Context 
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De context bepaalt de ruimte die een onderneming heeft om zijn 
eigen doelen en ambities te formuleren. De context bepaalt in hoge 
mate de grenzen van wat realistisch is. Denk aan: wet- en 
regelgeving, welvaart, partijen die invloed hebben, maatschappelijke 
trends, etc.



De basis van iedere organisatie
Gedeelde ambitie
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• De gedeelde ambitie is het antwoord op de “ultieme waarom-vraag”. 
Waarom is onze organisatie er? Wat wil ik/willen we met mijn/onze 
organisatie in de meest basale vorm bereiken? Waarom willen mensen 
(klanten, werknemers) bij ons horen? 

• Zolang de antwoorden op deze vragen weer nieuwe redenen opleveren 
om te vragen: “Maar waarom dan?” is de ultieme “waarom-vraag” nog 
niet beantwoord!! 

• Pas als er geen “waarom-vraag” meer gesteld kan/hoeft te worden is de 
ambitie van de organisatie helder! Het antwoord op de “ultieme 
waarom-vraag” is dan gegeven! 

• Gedeelde Ambitie is de basis voor betrokkenheid!
• En betrokkenheid is de sleutel voor een succesvolle organisatie!



De basis van iedere organisatie
Resultaten
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• Resultaten vormen de “harde” component in deze 
denkwijze. Resultaten/prestaties zijn nodig om de 
ambitie te realiseren. Dit kunnen zowel kwantitatieve 
resultaten zijn (winst, kosten, ziekteverzuim, 
marktaandeel, etc.) als kwalitatieve resultaten 
(medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid, etc.). 

• Betrokken medewerkers (mensen die de ambitie 
omarmd hebben) committeren zich aan de vereiste 
resultaten/prestaties omdat die nodig zijn om de 
ambitie te kunnen waarmaken.



De basis van de organisatie
Gedrag
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• Het gedrag van de organisatie werkt zowel intern als extern door. 
Het bepaalt de wijze waarop mensen in de organisatie samenwerken 
om de vereiste resultaten/prestaties te leveren.

• Mensen die te zeer afwijkend gedrag vertonen worden daarop door 
collega’s aangesproken: zij belemmeren het behalen van de 
resultaten waaraan iedereen zich gecommitteerd heeft! 

• Het is ook het zichtbare deel van de 
organisatie naar buiten; 
hetgeen de klant waarneemt en waarop 
men zich onderscheidt van andere 
ondernemingen.



De basis van de organisatie
Randvoorwaarden
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• Gedrag en resultaten komen niet vanzelf. Er moeten 
voorwaarden gecreëerd worden om het gewenste/vereiste 
gedrag te kunnen vertonen en de vereiste prestaties en 
resultaten te boeken. 

• Het zijn zaken die dus randvoorwaardelijk zijn: HR-beleid, 
structuren, culturen, Arbobeleid, ICT, huisvesting, 
leiderschapsstijl, arbeidsvoorwaarden, werkprocessen, 
financieel beleid, Corporate Governance, etc..

• Let wel: dit zijn onderwerpen die vrijwel allemaal in de 
lijsten van advies- en instemmingsplichtige onderwerpen in 
de WOR staan!



Terug naar waar het echt om gaat (1)

• De medezeggenschap is ingesteld in het belang van het goed 
functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen

• De rest van de wetten leidt af van dit primaire doel!
• Om een succesvolle organisatie te creëren moet er sprake zijn van 
samenhang tussen:

–Een inspirerende gedeelde ambitie die betrokkenheid creëert en aan 
bevlogenheid beantwoordt

–Beoogde/gewenste resultaten/prestaties die duidelijk verbonden zijn met de 
te realiseren ambitie en waaraan mensen zich willen en kunnen committeren

–Organisatiegedrag dat uiting geeft aan die ambitie en dat zorgt dat de 
noodzakelijke resultaten behaald worden.

–Randvoorwaarden die ervoor zorgen dat mensen het gewenste gedrag gaan 
vertonen en dat het realiseren van de noodzakelijke resultaten mogelijk is.
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Terug naar waar het echt om gaat (3)

•Toepassen van deze denkrichting vereist geen 
academische opleiding, maar simpelweg gezond 
verstand

•Toepassen van deze denkrichting kan op 
organisatieniveau, maar ook op teamniveau en zelfs op 
individueel niveau!

•Deze denkrichting daagt uit om met elkaar in gesprek te 
gaan over waar het echt om zou moeten gaan in de 
onderneming: hoe zorgen we ervoor dat we onze 
gedeelde ambitie gaan waarmaken?
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Vraag:

Wie van u kent de ‘gedeelde ambitie’ van de organisatie?

En wie heeft al wel eens beoordeeld of de korte termijn 
doelen (de te behalen resultaten) aansluiten op die 

gedeelde ambitie?

En wie kan aangeven dat er actief gestuurd wordt op het 
bijbehorende gedrag van de organisatie (lees: de 

medewerkers)?

En wie durft te beweren dat alle condities gedrag en 
resultaten faciliteren?
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