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• Individuele opleidingen

Opleidingen voor ambtelijk secretarissen
•
•
•
•
•

Trainingen voor ondernemingsraden
Coaching
Advisering
Gespreksbemiddeling
Ondernemingsraadhelpdesk

Workshop: gedoe in de groep

Het is de verantwoordelijkheid
van de bestuurder!
Rob Kusters
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De ATIM-zoektocht naar goed OR-overleg
Ik neem jullie
mee in mijn
zoektocht tot
nu toe….

…en wil jullie
uitnodigen mee
te speuren!

2

Vraag aan de deelnemers:
De OR is een
belangrijke
sparringpartner voor de
bestuurder.

Doordat ik als bestuurder beter weet
wat er op de werkvloer leeft, kan ik
beter besturen.

Het is hier geen democratie.
Uiteindelijk neem ik de
beslissing.
Wanneer ik jou iets wil verkopen moet
ik je ervan overtuigen dat dit voor jou
interessant is. Zo werkt het ook tussen
werkgever en OR: ik moet de OR
kunnen uitleggen waarom iets nodig is.
Het is goed dat medewerkers
inspraak hebben.

De OR-leden zie ik als partners: samen
proberen we voor elkaar te krijgen wat we met
de organisatie beogen.

OR-leden zijn voor mij een
extra paar oren en ogen van de
organisatie.
Ik moedig de OR aan om goed
naar de aard van mijn voorstellen
te kijken, wetende
dat zij hun achterban moeten
overtuigen.

De OR moet de belangen van het
personeel behartigen.

De OR is de co-piloot van
de organisatie.
De OR is er toch voor alle
medewerkers? Maar dan kunnen
we toch ook individuele vragen
niet laten liggen?

Het is belangrijk dat besluiten
van bestuurders getoetst
worden voor ze in gang
worden gezet.

Zit er een stelling over de rolinvulling van de ondernemingsraad tussen die niet
mag volgens de Wet op de ondernemingsraden?
Antwoord van ATIM: de WOR biedt heel veel ruimte.
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Risico van verschillende rolinvulling binnen OR-overleg: kluitjesvoetbal
Ik weet het
beter

Als ik de bal krijg ga ik zeker
scoren

Mijn manier
is beter

Laat mij aan
de bal

Ik pak de bal
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Risico na een tijdje: gedoe in de groep?
Waarom loopt
iedereen toch in de
weg

Het zijn
steeds
dezelfde die
een kans
krijgen

Als ze het zoveel beter weten dan
doen ze het toch zelf

Laat mij nou
ook eens

Waarom winnen we
toch nooit eens?

Ik doe niet
meer mee
Wat het nog
lastiger maakt:

Jullie doen je
werk als OR niet
goed

Bestuurder

5

Uit WOR Art. 2
De ondernemer die een onderneming in stand houdt….
is in het belang van het goed functioneren van die onderneming
in al haar doelstellingen verplicht om een ondernemingsraad in te stellen…..
Vraag: wie is
(als je de tekst letterlijk leest)
verantwoordelijk voor het
instellen van een
ondernemingsraad?
Vraag: wie is
(als je de tekst letterlijk leest)
verantwoordelijk voor het
goed functioneren van de
onderneming?

Gewetensvraag: zou de
ondernemer (bestuurder)
dan niet ook
verantwoordelijkheid
moeten nemen voor het
functioneren van de
ondernemingsraad?
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Uit WOR Art. 2
De ondernemer die een onderneming in stand houdt….
is in het belang van het goed functioneren van die onderneming
in al haar doelstellingen verplicht om een ondernemingsraad in te stellen…..
Waarom loopt
iedereen toch in de
weg

Het zijn
steeds
dezelfde die
een kans
krijgen

Als ze het zoveel beter weten dan
doen ze het toch zelf

Ik doe niet
meer mee
Laat mij nou
ook eens

Gewetensvraag: heeft de
ondernemer (bestuurder)
dan niet ook
verantwoordelijkheid als er
‘gedoe in de groep’ is in de
ondernemingsraad?

Waarom winnen we
toch nooit eens?
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Vervolgvraag in zoektocht:
Als bestuurder verantwoordelijkheid heeft en
neemt in ‘gedoe in de groep’ wat zou zij/hij dan
kunnen doen?

Reacties:
Samenwerking bespreken
Groepscoaching regelen
Zak met geld geven
Niet inhoudelijk
bemoeien

Welke ideeën hebben jullie?
Online: noteer in chat

In zaal: overleg met degene naast je
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Een aantal van de ATIM-ideeën bij de vraag in zoektocht:
Wat zou bestuurder kunnen doen ten aanzien van
‘gedoe in de groep’?

Stimuleer
kandidaten

Element 1:
Beïnvloed groepsamenstelling

Element 2:
Zorg voor eenduidigheid
rolinvulling

Faciliteer
Training

Faciliteer training?
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Vraag in het kader van de zoektocht:
Vinden jullie dat de ambtelijk secretaris een rol mag/moet nemen in
beïnvloeden van bestuurder?
Reacties:
Veel ambtelijk secretarissen
hebben ervaring met
beinvloeding bestuurder

Bestuurder
beïnvloeden?

Invloed meestal gericht op
verbeteren samenwerking tussen
OR en bestuurder:
►Tips over proces
►Tips over vragen die
gaan komen
►Tips over wijze van
communiceren

Vervolgvraag :
Welke ervaringen zijn er ten aanzien van het
beïnvloeden van de bestuurder?
Online: noteer in chat

Er is terughoudendheid ten
aanzien van bespreekbaar
maken intern ‘gedoe’

In zaal: overleg met degene naast je
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Stelling van ATIM ten aanzien van eerste vraag:
De dialoog tussen medewerkersvertegenwoordiging en ondernemersvertegenwoordiging staat centraal in het OR-werk. Niet
meer dan logisch dus dat je als ambtelijk secretaris aandacht geeft aan alle overlegdeelnemers, dus ook de bestuurder!

Ervaringen bij ATIM ten aanzien van tweede vraag:
•

Bestuurders stellen op prijs als de ambtelijk secretaris er ook voor hen zijn; wel alleen als er het gevoel is dat het de
ambtelijk secretaris zich niet alleen richt op het OR-belang
• Risico is dat wanneer een ambtelijk secretaris zich rechtstreeks richt tot de bestuurder, dat dat ten koste gaat van
vertrouwen van OR(-leden)
• Communiceren met bestuurders vergt andere vaardigheden dan communiceren met de ondernemingsraad

Bestuurder
beïnvloeden?
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Wil je meer weten over onze ervaringen of
jouw ervaringen met ons delen?

Bel met 030 2334522 of
Mail met info@atim.eu
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