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MEDEZEGGENSCHAP OP STRATEGISCH NIVEAU STAAT DIT JAAR OP DE AGENDA VAN DE COMMISSIE

BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP. WE SPREKEN MET ARTHUR HOL, OR-ADVISEUR EN TRAINER BIJ

AS-OPLEIDINGEN, OVERWAT ‘STRATEGIE’ INHOUDT EN OVER DE ROL VAN DE MEDEZEGGENSCHAP EN DE

AMBTELIJK SECRETARIS.

Door Liza Arends en Helene Hubers

Arthur Hol, trainer AS-opleidingen, over strategie:

“Je moet de OR bevragen”

Wat is strategie?
“Er zijn verschillende benaderingen,
maar in de kern komt het neer op de
doelen die de organisatie stelt en de
weg waarlangs de organisatie die wil
bereiken. Idealiter zijn die doelen
gebaseerd op demissie en visie. Het
opnieuw nadenken over de doelen
van de organisatie, kun je onder
strategie scharen. Net als het proces
om te komen tot eenmissie, visie en
kernwaarden.

Je kunt als organisatie sturen op
plannen; danmaak je een strategisch
plan. Dat is een traditionele manier
vanmet je strategie bezig zijn.
Eigentijdser is sturen via een wat
‘vagere’, gezamenlijke ambitie,
gebaseerd op kernwaarden. Daarbij
laat je veel meer ruimte aanmensen
om vanuit die kernwaarden te
werken. En die kernwaarden heb je –
als het goed is – samen bedacht en
samen doorleefd.”

Enwat is medezeggenschap op
strategisch niveau?
“Er is geen adviesrecht voor het
onderwerp ‘strategie’. Wel voor
onderwerpen die uit de strategie
voortvloeien. Bijvoorbeeld een
andere inrichting van de organisatie
of de overname van een ander bedrijf.
Maar je kunt natuurlijk beter als
bestuurder en ORmet elkaar de
strategie doorspreken. En liefst niet
met alleen de OR, maar wel met het
hele personeel of een belangrijk deel
daarvan. Als je het met elkaar eens
bent over de strategie, krijg je minder
discussie over allerlei adviesplichtige
onderwerpen.”

Watmaakt de rol van de
ondernemingsraad wezenlijk
anders als hij medezeggenschap op
strategisch niveau wil toepassen?
“Veel onderwerpen die onder het
adviesrecht vallen hebben te maken
met de inrichting van de organisatie,
niet met de richting. Een dynamiek
die ik vaak zie is dat de koers bepaald
wordt door de bestuurder. Binnen die

koers zijn er verschillende smaken en
daar mag de OR over meedenken.
Maar een aantal vragen blijft vaak
onbeantwoord: waaromwordt die
koers gekozen? Op basis van welke
argumentatie? En op basis van welk
onderzoek?

Ik zeg vaak tegen ondernemings-
raden: als je gewend bent bij
adviesplichtige onderwerpen tegen
de bestuurder te zeggen dat hij de
mensen die het aangaat vroegtijdig
moet betrekken, zeg dat dan ook over
de strategie. De bestuurder kan zelfs
het personeel vragen om zelf met een
plan te komen. Dat past bij
bijvoorbeeld een kernwaarde als
‘bevorderen van autonomie in de
organisatie’. Dan heb je het
gezamenlijk over de koers, de richting
van de organisatie, in plaats van de
inrichting ervan.
Er zijn organisaties waar OR en
directie jaarlijks een strategisch
beraad houden. Dan hebben ze het
samen over de koers van de
organisatie.”

Wat heeft een OR nodig om op
strategisch niveau te werk te gaan?
“Het heeft er alles mee te maken of je
wel of niet maximaal invloed wilt
uitoefenen op wat er gebeurt in de
organisatie. Je kunt als OR kiezen
voor invloed op de inrichting van de
organisatie. Maar op het moment dat
je met z’n allen de verkeerde kant op
gaat, is dat natuurlijk een beetje
‘straightening deckchairs on the
Titanic’.
Als je kiest voor maximale
beïnvloeding, moet je als OR zowel
energie steken in inrichtingsvragen,
als in richtingsvragen.”

Watmoet de OR vooral niet doen?
“Een valkuil is te denken dat je binnen
de OR kennis en ervaring moet
hebben om inhoudelijk een goede rol
te kunnen spelen. Als je er als OR naar
streeft in je samenstelling wat meer
strategisch geschoolde mensen te
krijgen, krijg je een soort wedloop
met de bestuurder. Die wedloop win
je nooit, want de bestuurder en diens
staf hebben altijd meer tijd, middelen
en vooropleiding dan jij als OR. Het
gaat er meer om dat je kunt
organiseren dat kennis en ervaring ter
beschikking komt van de organisatie.
En dat je dus ook een beroep doet op
het voltallige personeel ommee te
denken. Je moet de kennis en
ervaring van het personeel niet
onderschatten. Dat personeel heeft
meer dagelijks contact met klanten en
met de markt dan de top van een
organisatie.”

Welke rol heeft de ambtelijk
secretaris hierin?
“Om te beginnen kan de AS de OR
helpen bij het stellen van de juiste
vragen aan de bestuurder. De ASmoet
daarvoor wel een beetje een beeld
hebben van het beïnvloedings pallet:
hoe kun je doordringen tot de
bestuurder?
Daarnaast helpt het om op de hoogte
te zijn van verschillende eigentijdse
manieren om iets te doenmet de
‘wisdom of the crowd’. Dan denk ik
aan bijvoorbeeld deep democracy,
het werkenmet enquêtes en
dialoogmethodes. Bijvoorbeeld een
methode waarbij het hele personeel
ideeën kan intoetsen, en waarbij niet
te zien is of een idee van de
bestuurder komt of van de
receptioniste.

“Als je het met elkaar eens bent over de

strategie, krijg je minder discussie over

allerlei adviesplichtige onderwerpen
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DATA AS-OPLEIDINGEN

OKTOBER
10 Praktische toepassen van OR wet- en regelgeving (deel I) AS1

31 Praktische toepassen van OR wet- en regelgeving (deel II) AS2

31 Basiselementen van succesvolle OR-communicatie AS1

31 Trainer-on-the-job (deel II) AS1

NOVEMBER
11 Succesvol vormgeven van (online) vergaderingen AS2

16 Inzicht in de informatiestroom van de medezeggenschap AS1

22 Coachvaardigheden voor de ambtelijk secretaris (deel I) AS1

28 Een doeltreffende vergadering door ondersteuning van de ambtelijk secretaris AS2

28 De impact van groepsdynamica op goed samenwerken AS2

DECEMBER
8 Inzicht in complexe documenten en probleemsituaties met analysemodellen AS2

12 Met succes communiceren in lastige situaties AS2

13 De basis van een succesvol team AS1

13 Coachvaardigheden voor de ambtelijk secretaris (deel II) AS3

Klik hier voor de gehele agenda van AS-opleidingen (of kijk op www.as-opleidingen/evenementen/)

Aanmelden kan via de website: www.AS-opleidingen.nl

Wil je meer weten? Op 7 december 2022 organiseert OR-ondersteuning Na-tafelen met Arthur Hol en het
onderwerp ‘Strategie en de rol van de medezeggenschap en de ambtelijk secretaris’.

Meer informatie op de website van OR-ondersteuning (https://or-ondersteuning.nl/evenement/na-tafelen-strategie/)

De deelnemers komen samen tot een selectie en
prioritering. Hier kun je voorbeelden van laten zien. Dat
verlaagt de drempel bij de bestuurder, want die vreest dat
het met veel mensen een Poolse landdag wordt. De
ambtelijk secretaris kan ookmeehelpen bij de praktische
kant: welke aanpak lijkt het meest te passen, ook
financieel?”

De ambtelijk secretaris heeft dus een wezenlijke rol als
de ondernemingsraad die stap wil maken. Watmoet hij
of zij daarvoor kunnen?
“Het helpt om successen te benoemen in termen die de
bestuurder belangrijk vindt; iets over
productiviteitsstijging en dergelijke. ls de ambtelijk
secretaris die dat doet, dan kan bij de OR het kwartje
vallen: ‘het kan anders’. Dan kunnen de OR-leden
makkelijker bij de bestuurder aangeven dat hij of zij meer
gebruik kanmaken van de OR en van het personeel bij de
herziening van de strategie.

De rol van de ambtelijk secretaris is de OR te helpen op het
juiste moment geïnformeerde keuzes te maken: dit is de
situatie en dit zijn de mogelijkheden. En laat ook zien wat
de voor- en nadelen van een bepaalde koers zijn.”

Dus de ambtelijk secretaris moet strategische plannen
kunnen lezen en vertalen naar de praktijk…?
“Je kunt proberen als ambtelijk secretaris de strategie van
je eigen organisatie te doorgronden. Maar ik denk dat het
beter aansluit bij je rol om te kijken wat de verschillende
manieren zijn waarop de OR grip kan krijgen op het
onderwerp strategie. Zoals door de OR te bevragen: voelen
jullie je comfortabel bij hoe dit plan tot stand is gekomen?
De ambtelijk secretaris moet ook kunnen zien welke
onderdelen gaan leiden tot adviesaanvragen. Daarvoor is
het wel nodig om de grote lijnen te snappen.”

Arthur Hol is meester in de rechten en arbeids- en organisatiepsycholoog. Hij heeft zich toegelegd op adviseren en
ondersteunen van organisaties en ondernemingsraden die bezig zijn met fusies, reorganisaties en
veranderprocessen. Voor AS-opleidingen verzorgt Arthur de trainingsmodule Strategie enmedezeggenschap.

Hoe lang werk je al samenmet ambtelijk secretarissen en wat is jouw visie op die rol?

“Toen ik directieadviseur medezeggenschap was bij Shell werkte ik op dagelijkse basis samenmet de ambtelijk
secretaris van de OR. We deden samen de voorbereiding van het overleg. We bedachten ook samen hoe we het
personeel konden betrekken. Daardoor kreeg ik een ontzettend positieve indruk van de rol van de AS. Als AS ben je de
continue factor in de medezeggenschap. Vaak ben je de stille kracht op de achtergrond. Maar als die kracht wegvalt,
komt de OR knarsend tot stilstand. Veel bestuurders realiseren zich dat niet.
In mijn rol als adviseur en advocaat zoek ik altijd zo snel mogelijk de AS op. Dat is een neutrale persoon die goed in
staat is het hele verhaal genuanceerd te vertellen, ook met enige historie.
Ik zie veel parallellen tussen de rol van de AS voor de OR en de AS voor het bestuur – de bestuurssecretaris. Die
bestuurssecretaris is de degene die inhoudelijk op de hoogte is van allerlei vernieuwingen in bestuur en toezicht. Die
komt daardoor in een expertrol. Ik vind het heel mooi om te zien dat dat bij AS’en ook steeds meer het geval is.”

ARTHUR HOL

Trainer AS-opleidingen / Jurist De Koning Vergouwen Advocaten

TRAINER IN BEELD
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