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Voorwoord

Niet iedereen was even gelukkig met de invoering van de eerste Wet op de ondernemingsraden in 1950.

‘Eigenlijk is het jammer dat er een Wet op de ondernemingsraden komt. De wetgever legge er zich bij neer 

dat er gebieden zijn (…) waarin hij slechts onbeholpen volzinnen kan stamelen en het verder maar moet over-

laten aan het verantwoordelijkheidsgevoel, de tact en het fatsoen der betrokkenen’, schreef de rechtsgeleerde 

mr. W.L. Haardt destijds als commentaar. 

Ruim 55 jaar later wordt medezeggenschap algemeen als groot goed beschouwd en is de wettelijke verankering

daarvan de normaalste zaak van de wereld. Maar wet of geen wet, het is nog steeds zo dat de kwaliteit van de

medezeggenschap sterk afhangt van het verantwoordelijkheidsgevoel en de inzet van de betrokkenen.

Bestuurders en OR-leden kunnen medezeggenschap maken en breken. 

De ondernemingsraad kan zeker een bijdrage leveren aan het beter functioneren van het bedrijf. Maar wat moet

een werkgever/bestuurder doen om daarvoor de juiste voorwaarden te creëren? Hoe kan de ondernemingsraad

bijdragen aan de stijging van productiviteit, arbeidsparticipatie, continuïteit, rendement en betrokkenheid?

Zorgt de OR voor meer plezier in het werk?

Slimmer werken met de OR. Dat onderwerp stond centraal in een AWVN-netwerkproject. Deze publicatie is het resul-

taat van dat project en van de bijbehorende discussies met en tussen werkgevers en OR-leden van bedrijven in

onze ledenkring. Dit boekje bevat geen lange, theoretische beschouwingen, maar praktijkvoorbeelden, inzichten

in knelpunten en mogelijke oplossingen. Praktische instrumenten die het gesprek over Slimmer werken tussen OR

en bestuurder kunnen faciliteren. Dat is ook precies wat wij beogen met dit boekje: het kan het startpunt zijn

voor een dialoog tussen OR en bestuurder. Ook in uw bedrijf. 

Agenderen dus, voor de eerstvolgende overlegvergadering. Want we staan met z’n allen voor de cruciale vraag:

hoe kunnen we de dingen morgen slimmer doen dan vandaag.

Frans Versteeg

algemeen directeur AWVN
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1 Inleiding

Aanleiding voor het project
In het voorjaar van 2005 heeft AWVN in het kader van het thema medezeggenschap een ledenproject gehouden

over ‘Slimmer werken met de OR’. Dit project had alles te maken met de verbetering van de kwaliteit van de mede-

zeggenschap: de verhouding, het samenspel tussen bestuurder en OR. Dat die kwaliteit vaak te wensen overlaat,

is een vaak terugkerend thema. Uit de door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitgevoer-

de evaluatie van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) enkele jaren geleden, kwamen nog steeds ernstige knel-

punten in het functioneren van de medezeggenschap naar voren. Ook uit recent AWVN-onderzoek naar de positie

van ondernemingsraden bij arbeidsvoorwaardenvorming in non-CAO-bedrijven bleek dat de kwaliteit van mede-

zeggenschap verbetering behoeft.

Naar aanleiding van bovengenoemde evaluatie heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het

project Kwaliteitbevordering Medezeggenschap opgezet, waarin onder meer sociale partners en OR-trainingsinsti-

tuten participeren. In dit project wordt verkend op welke wijze de kwaliteit van medezeggenschap kan worden

verbeterd. Deelname aan dit project heeft AWVN op het spoor gezet van het concept ‘Slimmer werken met de OR’.

Wanneer bestuurder en OR samen aan de slag gaan met een thema dat hen beiden aanspreekt en waarin gemeen-

schappelijke belangen te vinden zijn, krijgt de kwaliteit van medezeggenschap in de onderneming een impuls. 

Tegelijkertijd worden de medezeggenschapsorganen zo ook betrokken bij een concept dat volgens AWVN het

thema van de 21e eeuw moet worden: Slimmer werken. Sociale innovatie is een must. In het overleg met vakbon-

den zijn de afgelopen jaren al tal van afspraken gemaakt rond Slimmer werken. De CAO-tafel is echter niet de enige

plaats waar dit onderwerp ter sprake moet komen. Ook via het medezeggenschapskanaal moet gericht en syste-

matisch over dit concept worden nagedacht.  

Er zijn nog maar weinig bedrijven waar de OR wordt gebruikt om systematisch te inventariseren hoe de arbeids-

productiviteit kan worden verhoogd. Het project ‘Slimmer werken met de OR’ is dus ook bedoeld om sociale innova-

tie hoog op de agenda te krijgen van het overleg tussen bestuurder en OR.

Een positieve bijdrage van de medezeggenschaporganen aan sociale innovatie en daarmee aan een hoger rende-

ment op arbeid is een extra stimulans om aan de kwaliteit van medezeggenschap te werken.

5

Slimmer werken met de OR

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Inleiding 5

2 Slimmer werken met de OR: een noodzaak 7

2.1 De kwaliteit van medezeggenschap 7

2.2 Verhoging rendement op arbeid 11 

2.3 Een effectieve rol voor de OR 13

2.4 Conclusie 14

3 De aanpak 16

3.1 Bouwstenen voor Slimmer werken met de OR 16

3.2 Op weg naar een gezamenlijk stappenplan 19

4 Slimmer werken in de praktijk 23

4.1 De enquête ‘Slimmer werken met de OR’ 23

4.2 De waarde van de OR - een debat 24 

4.3 De praktijk 30

4.3.1 TPG Post: van onderhandelen naar open dialoog 30

4.3.2 VSM: samen werken aan verhoging van de arbeidsproductiviteit 32

4.3.3 Efka Additives: Slimmer werken door samenwerking met de OR en 33

de achterban

5 Aan de slag met medezeggenschap 35

5.1 Mogelijkheden genoeg 35

5.2 Negen tips voor betere samenwerking 35

5.3 Vijf tips voor Slimmer werken 36

Bijlagen: I Quickscan Slimmer werken 37

II Voorbeeld conferentieprogramma Slimmer werken met de OR 44

III Competenties voor leden ondernemingsraad 46

IV De Leeftijdsspiegel, instrument voor bestuurder en OR 47

4

Slimmer werken met de OR



2 Slimmer werken met de OR: een noodzaak

2.1 De kwaliteit van medezeggenschap 

Uit de evaluatie van de WOR en andere onderzoeken is gebleken dat de kwaliteit van de medezeggenschap nogal

eens te wensen overlaat. Weliswaar heeft de OR door de jaren heen zijn positie verbreed en verbeterd, maar toch

zijn er nog steeds ernstige knelpunten in het functioneren van de medezeggenschap te vinden. Een aantal veel-

gehoorde klachten over de medezeggenschap:

• Ontbreken van de benodigde kennis/deskundigheid bij de OR

Zowel bestuurders als ondernemingsraden zelf geven aan dat gebrek aan kennis en deskundigheid (zowel

inhoudelijk als op het terrein van onderhandelingen) een belangrijk knelpunt in het functioneren van de OR

vormt.

• Overbelasting OR-leden

Hierbij gaat het zowel om de combinatie van het regulier werk met het OR-werk als om de veelheid van

onderwerpen waarover de OR zeggenschap heeft.

• Onvoldoende representatieve samenstelling van ondernemingsraden

De OR vormt in veel gevallen geen goede weerspiegeling van de achterban, waardoor er discrepantie kan

bestaan tussen wat onder de achterban leeft en wat bij de OR leeft. In de OR zitten bijvoorbeeld met name

oudere werknemers die behoudend staan ten opzichte van verandering en vooral oog hebben voor hun eigen

belangen. Ook de oververtegenwoordiging van vakbondsleden wordt als probleem gesignaleerd.

• Communicatie OR-achterban / Te beperkte invloed van achterban op OR

Dit knelpunt betreft de te grote afstand tussen OR en achterban (en kan mede te maken hebben met het pro-

bleem dat de OR geen goede afspiegeling vormt van de achterban).

• Moeilijk in te vullen vacatures

In veel organisaties blijkt maar weinig motivatie te bestaan om zich in te spannen voor het OR-werk.

• Problemen rond informatievoorziening

Veel ondernemingsraden krijgen te weinig en/of te laat informatie (ongevraagd).

• Te geringe invloed OR / Rol OR bij strategische besluitvorming

Een meerderheid van de ondernemingsraden vindt dat de OR weinig invloed heeft op het beleid van de direc-

tie. Bestuurders menen juist dat ondernemingsraden zich te vaak bezig houden met bijzaken, of het te veel

in procedures zoeken.
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Inhoud van het project

De kern van het ledenproject ‘Slimmer werken met de OR’ bestond uit drie werkbijeenkomsten met een aantal

AWVN-leden. Tijdens deze sessies is gesproken over de knelpunten in het functioneren van de medezeggenschap,

over mogelijke oplossingen en over de rol die het concept Slimmer werken hierbij zou kunnen spelen. Bij het laat-

ste gesprek waren ook OR-vertegenwoordigers van de betrokken ondernemingen aanwezig.

Daarnaast heeft AWVN opinies en ervaringen van ondernemingen verzameld via een beknopte digitale enquête

onder de leden en zijn er gesprekken gevoerd met verschillende AWVN-leden die ‘Slimmer werken’ al op de agenda

van het overleg met de OR hebben geplaatst.

De deelnemers van dit project hebben gezamenlijk geconcludeerd dat het zeer nuttig zou zijn om ‘Slimmer wer-

ken met de OR’ onder de aandacht te brengen van een groter publiek. Dat gebeurt nu door middel van deze publi-

catie, die mede dankzij een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot stand is geko-

men. 

Sociale innovatie houdt in dat overheid, onderwijs, bedrijfsleven, vakbonden, ondernemers, ondernemingsra-

den, lijnmanagement en medewerkers zich samen sterk maken voor hogere arbeidsparticipatie en grotere

arbeidsproductiviteit. In deze publicatie gaat het vooral om de bijdrage die bestuurders met hun OR aan sociale

innovatie of Slimmer werken kunnen leveren. Vanzelfsprekend moet dit onderwerp daarnaast ook met het lijnma-

nagement en de medewerkers en in het overleg met vakbonden geagendeerd en opgepakt worden.

Inhoud

Na dit inleidende eerste hoofdstuk gaat hoofdstuk 2 over de noodzaak tot Slimmer werken met de OR en over de

blokkades die bedrijven daarbij tegen kunnen komen als ze ermee aan de slag willen gaan. Het gaat ook over de

rol die de OR kan spelen bij de verhoging van het rendement op arbeid, en over het effect daarvan op de kwaliteit

van de medezeggenschap.

Hoofdstuk 3 geeft de bouwstenen aan voor Slimmer werken en gaat in op de wijze waarop werkgever en OR daar in

de praktijk mee kunnen werken.

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de resultaten van het ledenproject ‘Slimmer werken met de OR’. Het betreft de

uitslag van de enquête onder AWVN-leden, het resultaat van de dialoog tussen AWVN-leden en vertegenwoordigers

van hun OR, en de weergave van gesprekken met AWVN-leden die Slimmer werken al langer op de agenda van het

overleg met de OR hebben staan.

Hoofdstuk 5 bevat de conclusies en aanbevelingen voortvloeiend uit het project. De bijlagen bevatten een aantal

praktische instrumenten, waarmee geïnteresseerden direct aan de slag kunnen gaan.
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Gedurende het project zullen ambassadeurs op uiteenlopende manieren actief zijn om de meerwaarde van

medezeggenschap onder de aandacht te brengen. De ambassadeurs worden onder andere ondersteund door

informatie, instrumenten en publiciteit. Na werving van de ambassadeurs in het najaar van 2005 en een publie-

ke start aan het begin van 2006 volgt een uitvoeringsperiode die in 2007 wordt afgerond met een conferentie

waar de resultaten worden gepresenteerd.

Kwaliteit Medezeggenschap en Slimmer werken

Het concept Slimmer werken kan de kwaliteit van de medezeggenschap in de onderneming een impuls geven,

omdat het een concept is dat zowel bestuurders als ondernemingsraden zeer aanspreekt; het gaat immers over 

gemeenschappelijke belangen.

De OR krijgt de mogelijkheid om ideeën over verhoging van de arbeidsproductiviteit – dat wil zeggen over de

eigen dagelijkse werkzaamheden – te ontwikkelen en/of over het voetlicht te brengen bij de bestuurder. De

bestuurder kan direct met de betrokken werknemers aan de slag gaan met verhoging van de arbeidsproductivi-

teit. Een win-win-situatie dus. 

Door constructief overleg tussen partijen over Slimmer werken, zal ook het onderlinge vertrouwen groeien. En dat

– zo is tijdens de gesprekrondes vele malen aan de orde gekomen – is hard nodig om de kwaliteit van het mede-

zeggenschapsoverleg te verbeteren.

Een verbetering van het overleg en het aanpakken van onderwerpen die er toe doen in de onderneming, zullen

bovendien tot een positiever imago van de medezeggenschap leiden. En dat kan als effect hebben dat méér werk-

nemers zich aangesproken voelen om actief aan medezeggenschap deel te nemen, waarmee vacatures in de OR

en een onvoldoende representatieve samenstelling van de OR getackeld kunnen worden. Voorwaarde daarvoor is

wel dat de nodige aandacht wordt besteed aan de communicatie met de achterban.
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AWVN heeft onlangs onder haar leden onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van de OR bij arbeidsvoorwaar-

denvorming. Uit dit onderzoek is gebleken dat in bedrijven zonder CAO de OR zeer betrokken is bij de totstandko-

ming van arbeidsvoorwaarden. Een andere belangrijke conclusie is echter dat werkgevers het gebrek aan experti-

se van de OR op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en het gebrek aan onderhandelingsvaardigheden van

ondernemingsraden als belangrijk knelpunt bij dit overleg over arbeidsvoorwaarden beschouwen. Slechts 19 pro-

cent van de deelnemende werkgevers geeft de eigen OR een voldoende waar het gaat om deskundigheid op het

terrein van arbeidsvoorwaarden; 52 procent scoort matig en 29 procent onvoldoende. Met de onderhandelings-

vaardigheden van de ondernemingsraden is het niet veel beter gesteld: 46 procent van de deelnemende werkge-

vers geeft zijn OR een voldoende, 23 procent bijna voldoende en 31 procent onvoldoende. Dit beeld wordt ook

bevestigd in een beknopte e-mailenquête onder AWVN-leden (zie paragraaf 4.1).

Het grote percentage onvoldoendes komt wellicht voor een belangrijk deel voort uit de hoge verwachtingen die

werkgevers blijken te hebben van hun OR. De OR wordt geacht een professionele, gelijkwaardige gesprekspartner te

zijn, die goed geïnformeerd is, zich beperkt tot hoofdlijnen én zowel het bedrijfseconomisch als het werknemers-

belang in het oog houdt.

Project Kwaliteitsbevordering Ondernemingsraad

Om de kwaliteit van de medezeggenschap te bevorderen, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid (SZW) twee dingen in gang gezet: het wetgevingstraject voor de nieuwe Wet medezeggenschap werknemers

(zie kader Van WOR naar WMW) én het eerder genoemde project Kwaliteitsbevordering Medezeggenschap. Dit pro-

ject heeft al onder meer geleid tot aanbevelingen aan ondernemingsraden, bestuurders, sociale partners en de

overheid, gericht op verbetering van de kwaliteit van medezeggenschap. Als uitvloeisel hiervan zijn AWVN, FNV

Bondgenoten en GBIO (o.a.) een project gestart om de waardering en kwaliteit van de medezeggenschap te verbete-

ren. De resultaten van het AWVN-project ‘Slimmer werken met de OR’ zullen ook worden ingebracht in het project

Kwaliteitsbevordering Medezeggenschap, als bijdrage aan de beleidsontwikkeling op dit terrein. 

Ambassadeursnetwerk Medezeggenschap

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn AWVN en ITS gestart met de uitvoering

van een project dat gericht is op het stimuleren van medezeggenschap. Voor AWVN is dit project onderdeel van

een reeks activiteiten gericht op het verbeteren van de medezeggenschap. ITS is als onafhankelijk (onderzoeks)-

instituut al jarenlang actief op het gebied van medezeggenschap (OR-en met name), arbeidsomstandigheden en

sociaal beleid. Tevens zal het instituut FNV-Formaat in de uitvoering betrokken zijn.

Het project ‘Ambassadeurs in medezeggenschap’ heeft ten doel om bestuurders van ondernemingen te stimule-

ren tot een constructieve houding bij de medezeggenschap. Allereerst wordt hiermee de bevordering beoogd van

de oprichting van een OR in die gevallen waar een onderneming wettelijk instellingsplichtig is maar dat nog niet

is ingevuld. Een tweede beoogde effect is het verbeteren van de kwaliteit van de medezeggenschap in situaties

waar wel al een OR is opgericht. 
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2.2 Verhoging rendement op arbeid

AWVN wil sociale innovatie prominent op de werkgeversagenda zien te krijgen. De Europese Unie heeft in

Lissabon afgesproken dat Europa – en dus ook Nederland – de meest dynamische en concurrerende kennisecono-

mie van de wereld moet worden. Dit vraagt enerzijds consequente verhoging van de arbeidsparticipatie en

anderzijds voortdurende vergroting van de arbeidsproductiviteit. Daarvoor zijn een nieuwe, slimme organisatie

van arbeidsverhoudingen en nieuwe afspraken over arbeidsvoorwaarden nodig. Sociale innovatie moet een

belangrijk onderdeel worden van de bedrijfsstrategie van ieder bedrijf. 

Het draagvlak voor sociale innovatie wordt langzamerhand steeds groter. SER-voorzitter Herman Wijffels lanceer-

de in het najaar van 2004 het idee voor een ‘Innovatie akkoord’. Een dag later publiceerde het Innovatieplatform

onder leiding van premier Balkenende een advies over het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem. Daarin

wordt ook de noodzaak tot sociale innovatie genoemd. ‘Innoveren is mensenwerk en daarmee typisch iets wat

gecreëerd wordt door vernieuwers in alle lagen van de organisatie’. In juli dit jaar nam het Innovatieplatform

het eindrapport in ontvangst van de Taskforce Sociale Innovatie (ingesteld door het Ministerie van Economische

Zaken) met de titel ‘Sociale innovatie, de andere dimensie’. Deze toenemende aandacht betekent dat met steeds

meer steun en kracht gewerkt kan worden aan de uitbouw van het concept Slimmer werken.

Driekwart van de werkgevers is van plan op korte termijn met werknemers of hun vertegenwoordigers afspraken te maken

over sociale innovatie, zo bleek begin 2005 uit een enquête van AWVN onder haar leden. De ondervraagde werkgevers verwach-

ten dat het anders organiseren van het werk en (ver)nieuw(end) sociaal beleid de arbeidsproductiviteit zal verbeteren en de

arbeidsparticipatie verhogen: 

• 25 procent van de werkgevers verwacht dat hierdoor de arbeidsproductiviteit zal verbeteren;

• 12 procent verwacht hiermee oudere werknemers langer gemotiveerd te kunnen houden; 

• 14 procent verwacht de werknemerstevredenheid te kunnen verbeteren;

• 60 procent van de ondervraagde werkgevers werkt al aan sociale innovatie. 

Medewerking van de kant van de werknemers is daarbij verre van optimaal. Zo zouden werknemers zich onvoldoende bewust

zijn van de noodzaak tot sociale innovatie. Een aantal ondervraagden zegt gebrek aan medewerking als een groot knelpunt te

zien bij het boeken van voortgang op dit vlak. 

De belangrijkste resultaten die op dit moment al behaald worden, zijn lager ziekteverzuim, een hogere arbeidsproductiviteit

en betere inzetbaarheid van medewerkers.1

Veel organisaties die zich bezighouden met sociale innovatie lopen in de praktijk tegen knelpunten aan: hoe krij-

gen we het onderwerp serieus op de agenda? Hoe kunnen we de vakbondbestuurders en de OR-leden erbij betrek-

ken? Hoe stimuleren we het middelmanagement om sociale innovatie vorm te geven? Hoe motiveren we mede-

werkers tot betrokkenheid en zelfstandigheid?

1Zie ook: Werkgeven,  vakblad van AWVN, februari 2005, pag. 27.
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Van WOR naar WMW: kansen voor Slimmer werken met de OR

Op 5 oktober 2004 heeft het kabinet bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers (WMW) inge-

diend. De WMW zal de huidige Wet op de ondernemingsraden (WOR) vervangen. Beoogde datum van inwerkingtreding van de

nieuwe wet is 1 januari 2006.* 

Reden voor het nieuwe wetsvoorstel is de wens van het kabinet om de kwaliteit van de medezeggenschap te verbeteren. Het

kabinet wil dit bereiken door meer maatwerk mogelijk te maken, de betrokkenheid bij het werk van de ondernemingsraad te

stimuleren en de regelgeving eenvoudiger en duidelijker te maken.

De meest in het oog springende wijzigingen in het wetsvoorstel WMW ten opzichte van de WOR, zijn de instelling van landelijke

OR-verkiezingen, het informatierecht van de OR over beloningen in grote ondernemingen en de mogelijkheid om de bevoegdhe-

den van de OR via een schriftelijke overeenkomst tussen ondernemer en OR te beperken. 

Met name de laatstgenoemde wijziging van het medezeggenschapsrecht kan relevant zijn wanneer OR en bestuurder besluiten

het overleg over Slimmer werken serieus aan te pakken. Overbelasting van de OR is namelijk één van de knelpunten in het functi-

oneren van de medezeggenschap. Door de mogelijkheid om (tijdelijk) af te spreken dat de OR bepaalde wettelijke bevoegdheden

niet uitvoert, kunnen partijen meer energie richten op onderwerpen die wel hoog op de agenda staan, zoals sociale innovatie.

Dit zal de voortgang en efficiëntie van het overleg zeker bevorderen.

Op dit moment is het de vraag of de inperking van de bevoegdheden van de OR uiteindelijk het Staatsblad zal halen. Er lijkt

zich een meerderheid in de Tweede Kamer te vormen die tegen dit onderdeel van het voorstel zal stemmen. Maar ook als dat

het geval is, kunnen bestuurder en OR besluiten onderwerpen van sociale innovatie hoog op de agenda te plaatsen en hieraan

in het overleg voorrang te verlenen. Ook kunnen zij afspreken dat de OR bepaalde bevoegdheden tijdelijk niet zal uituitoefenen.

De bestuurder kan volgens afspraak bepaalde zaken niet ter advies of instemming aan de OR voorleggen, maar alleen ter

bespreking. In dat geval houdt de OR echter de mogelijkheid om op de gemaakte afspraak terug te komen en alsnog uitoefe-

ning van zijn wettelijke bevoegdheden op te eisen.

* Gelet op de vertraging die het wetgevingstraject inmiddels heeft opgelopen (de plenaire behandeling in de Tweede Kamer vindt in september 2005 plaats)

is het de vraag of deze datum gehaald gaat worden.
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Het probleem is dat de huidige generatie managers vooral is opgegroeid met de taakgerichte mind-set die inherent

is aan een mechanische organisatie. Terwijl de concurrentieverhoudingen nu juist in toenemende mate een

accent op mensgerichte kwaliteiten afdwingen. 

Dit is terug te zien in conflicten tussen bestuurders en hun OR. De bestuurder wil taakgericht de plannen realise-

ren en vindt het lastig dat de OR blijft vragen of het uiteindelijk beoogde doel wel wordt behaald en wat dit daad-

werkelijk voor de medewerkers betekent. De OR is vaak geneigd individuele belangen voorop te zetten waardoor

het bedrijfsbelang op de achtergrond raakt. Dit leidt vervolgens tot wederzijds wantrouwen. Slechte arbeidsver-

houdingen leveren in de regel alleen maar compenserende starre afspraken op, waarbij niemand wint. 

Een gezamenlijke, gedegen inhoudelijke voorbereiding van onderwerpen die bij sociale innovatie aan de orde

zijn in relatie tot de bedrijfsdoelen, is een signaal dat een bedrijf richting het toekomstgerichte profiel aan het

opschuiven is. De OR is dan een serieuze overlegpartner en medewerkers krijgen informatie over de voornemens,

het overlegproces en -resultaat. 

Succesvol ondernemen in de 21ste eeuw vraagt – anders dan in het industriële tijdperk van grondstoffen, kwali-

teit, rationalisering en kostenbeheersing als concurrerende krachten – om werkgevers die weten hoe zij hun

mensen kunnen motiveren en laten presteren. Een bedrijf als gemeenschap hanteert bijvoorbeeld richtlijnen

voor managementgedrag (zoals de code Tabaksblatt) en besteedt aandacht aan de dialoog over sociale innovatie

op lange termijn, uitmondend in een grotere concurrentiekracht van de onderneming. 

De vraag is: hoe zit dat in uw organisatie? Vertoont het overleg tussen bestuurder en OR kenmerken van het toe-

komstgerichte profiel ‘bedrijf als gemeenschap van mensen’ of van de mechanische organisatie?

2.3 Een effectieve rol voor de OR

Slimmer werken kan langs vele wegen bevorderd worden, te beginnen met management en medewerkers.

Natuurlijk ook door met vakbonden CAO-afspraken te maken, door branche-initiatieven te stimuleren en proef-

projecten op te zetten. Dat gebeurt ook al. Maar het gericht benutten van het medezeggenschapskanaal voor

sociale innovatie is relatief onderbelicht gebleven.

Er zijn nog maar weinig bedrijven waar de OR wordt gebruikt om knelpunten in kaart te brengen of systematisch

te inventariseren hoe de arbeidsproductiviteit kan worden verhoogd. In veel meer bedrijven dan nu het geval is

kan een jaarlijks of tweejaarlijks werknemersopinie-onderzoek gebruikt worden om met de OR prioriteiten vast

te stellen en die vervolgens uit te werken. 

De term ‘opinieonderzoek’ is hier bewust gekozen in plaats van de vaker gehanteerde term werknemerstevreden-

heidsonderzoek; het gaat erom op het spoor te komen van wat medewerkers vinden, niet alleen van hun werk

maar ook van andere bedrijfsaangelegenheden. Het opinieonderzoek wil ideeën inventariseren en creativiteit

aanboren.

De OR kan een belangrijke bijdrage leveren aan innovatie: ideeën inbrengen, meedenken over de inhoud en pro-
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De centrale vraag waar het hier echt om gaat, is de vraag of een organisatie klaar is voor de toekomst.

Ondernemingen die inzetten op sociale innovatie, zullen daar zeker de vruchten van plukken. ‘Het bedrijf als

machine verdwijnt, het bedrijf als gemeenschap van mensen is in aantocht’ (zo werd aan het eind van de vorige

eeuw voorspeld). Het eerste deel van die voorspelling is anno 2005 zo goed als uitgekomen. Zo neemt de concur-

rentiepositie van met name de maakindustrie in Nederland steeds verder af, en blijkt off-shoring vaker een beter

alternatief. Maar nu het tweede deel van de voorspelling. In hoeverre worden bedrijven tegenwoordig als

‘gemeenschap van mensen’ gezien, waar árbeid en niet kapitaal de toegevoegde waarde creëert? Alom groeit het

besef dat ondernemingen het moeten hebben van het rendement op arbeid. Een deel van de werkgevers is ook al 

lang bezig met sociale innovatie. Maar toch worden vaak de grootste opbrengsten gezocht in klassieke kostenre-

ducties. Op thema’s die het rendement op arbeid sterk kunnen verhogen, zoals arbeidstijdmanagement, flexibele

inzet en scholing van medewerkers, boeken veel bedrijven nog te weinig voortgang. En daardoor worden ook

andere mogelijke rendementsbronnen - zoals management van talent, oudere medewerkers, arbeidsrelaties,

informatievoorziening, communicatie, samenwerking, delegatie en initiatief – niet benut. 

Bij het overwinnen van knelpunten rond sociale innovatie zijn vier factoren van belang:

• de factor die concurrentiekracht en rendement bepaalt: kapitaal óf arbeid;

• de dominante stijl van aansturing: taakgericht óf mensgericht;

• de relatie tussen management en werknemers, bestuurder en OR en de mate van wederzijds vertrouwen;

• de mate van aandacht voor blijvende performance en duidelijkheid over ieders bijdrage.

Productietechnieken zijn tegenwoordig overal te koop. De belangrijkste niet te kopiëren kracht – menselijk kapi-

taal, rendement op arbeid – bepaalt in toenemende mate de concurrentieverhoudingen. Met andere woorden:

competenties als zelfstandigheid, initiatief en samenwerking worden steeds belangrijker. Persoonlijke productivi-

teit bepaalt in belangrijke mate het innovatieve vermogen van de organisatie. Hogere arbeidsproductiviteit is

nodig, omdat concurreren op prijs-kwaliteitverhouding een basisvoorwaarde is voor continuïteit. 

Veel ondernemingen hebben een open karakter met vele – vaak virtuele – verbindingen met klanten, toeleveran-

ciers, samenwerkingspartners en anderen. Daarbij spelen waarden een grote rol. Vertrouwen en betrokkenheid

bijvoorbeeld zijn cruciaal voor het maken en afhandelen van afspraken met bijvoorbeeld klanten en vakbonden.

Wederzijds vertrouwen vormt ook het fundament van de arbeidsrelatie. Wil een bedrijf blijvend goede resultaten

boeken, dan vraagt dat om aandacht voor de individuele werknemer. In de praktijk blijkt evenwel dat menig

bedrijf, zelfs ook in de dienstensector, nog georganiseerd is als een mechanische organisatie. Het management

ervan focust op korte termijn resultaten. 

Er zijn steeds meer signalen van fricties tussen het mechanische model en het bedrijf als gemeenschap.

Kostenbeheersing, formatiereductie en de snelle wisseling van managers tasten de betrokkenheid van medewer-

kers aan. Werknemers die elke ronde meer moeten doen voor minder, haken uiteindelijk massaal mentaal af. In

zo’n onderneming wordt het menselijke groeipotentieel verlamd – terwijl dat juist de rendementsbron is voor

het bedrijf als gemeenschap. 
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Visies op medezeggenschap – deelnemers AWVN-netwerkproject

Hemmy Ter Hove, HR Director Georgia-Pacific:

‘Een goed functionerende OR is voor het management als een sparring partner voor een bokser, krachtig en

gelijkwaardig, maar je brengt elkaar nooit een knock-out toe.’

Jan Middeldorp, HR Manager, Postkantoren:

‘Medezeggenschap is voorwaarde voor het goed functioneren van de onderneming. De cultuur van de OR moet

aansluiten op de gewenste cultuur van het bedrijf. Het is belangrijk heldere afspraken te maken over taken, ver-

antwoordelijkheden en efficiency. De verhouding bestuurder en OR is goed als de Wet op de ondernemingsraden

niet meer wordt aangehaald. De OR moet minder vanuit de WOR denken.’

Cor Scholten, HR Manager Nederland, Smurfit Golfkarton: 

‘Medezeggenschap heeft toegevoegde waarde vanuit een positief, kritische benadering van veranderingen en ver-

nieuwingen.’

Anne van den Berg, Legal Counsel HR, ECT:

‘Slimmer werken met medezeggenschap is een houding. Met alleen de WOR in de hand, red je het niet.

Medezeggenschap wordt steeds meer ondernemen.’

Marc Nan, adviseur arbeidszaken, Transavia:

‘Medezeggenschap is samen-werken aan vooraf bepaalde doelstellingen.’

Herman Gesink, Vice Managing Director, Efka Additives:

‘De crux van medezeggenschap zit in de vraag: hoe geef je medewerkers en leidinggevenden de ruimte om zich

betrokken te voelen bij en een rol te spelen in de ontwikkeling van de onderneming? Maak samen met de OR een

medezeggenschapsstructuur waarin dit mogelijk is.’
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cessen bewaken. In de praktijk zal de rol van de OR daar vaak een mix van zijn, maar de ervaring leert dat het

effectief is om met elkaar te expliciteren wat zijn rol precies moet zijn. 

De rol van de ondernemingsraad

Ideeën inbrengen

De OR beschikt over ideeën, gegrond op de praktijk. OR-leden staan dicht bij de praktijk en blijken vaak desgevraagd waardevol-

le tips voorhanden te hebben. Vraag om mee te denken over verbeteracties en je krijgt ideeën. De ondernemingsraad kan ook

zelf vaker het initiatief nemen om uit eigen beweging die ideeën aan te dragen.

Meedenken over inhoud 

De OR kan vanuit de praktijk van de onderneming een bijdrage leveren aan concrete thema’s. De manier waarop het werk

wordt georganiseerd in roosters en werktijden is een thema waarover laag in de organisatie, dicht bij de vloer, goed geoordeeld

kan worden. Maar ook andere themavelden lenen zich goed voor inhoudelijke discussies met de OR: praktische verbeterpunten

rond verzuim- en reïntegratiebeleid, het in kaart brengen van knelpunten in de leeftijdsopbouw van het personeel (zie bijlage

4), targets voor de resultatendelingsregeling, concrete opleidings- en trainingsprogramma’s en zaken rond de dienstverlening

van professionele arbo-bedrijven. Natuurlijk kunnen een of meer van deze onderwerpen formeel thuishoren op de overlegtafel

van vakbonden en de werkgever, maar dat hoeft elkaar niet te bijten; door bestuurder en OR bedachte oplossingen of aanpassin-

gen kunnen op een later moment formeel onderwerp van gesprek zijn tussen de werkgever en de bonden. Het beter functione-

ren van de organisatie is een zaak van iedereen.

Proces bewaken

In veel bedrijven ligt de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld arbeidstijdmanagement of verzuimbeleid direct in de lijnorga-

nisatie. Soms heeft de ondernemingsraad de rol en de verantwoordelijkheid om te ‘monitoren’ of die lijnverantwoordelijkheid

in de praktijk ook goed functioneert. De OR is in zo’n geval een procesbewaker die toetst of Slimmer werken in de lijnorganisatie

voldoende tot z’n recht komt. Dat verhoogt de betrokkenheid van OR en medewerkers.

2.4 Conclusie

De laatste jaren is uit allerlei onderzoek duidelijk geworden dat de kwaliteit van de medezeggenschap verbeterd

moet worden. Er is al heel wat gediscussieerd over de vraag wie er wat aan zou moeten doen. Het is nu tijd om

actie te ondernemen. Het concept ‘Slimmer werken met de OR’ biedt hiervoor grote mogelijkheden. 

Sociale innovatie is een must, wil de Nederlandse economie concurrerend blijven op de wereldmarkt. Vakbonden

spelen op dit punt al een belangrijke rol bij het maken van CAO-afspraken. Maar ook via de kanalen van de mede-

zeggenschap kan de noodzakelijke verhoging van het rendement op arbeid bereikt worden. Want het investeren

in arbeidsverhoudingen, en dus in de kwaliteit van de medezeggenschap, is op zichzelf al één van de bouwste-

nen van sociale innovatie (zie paragraaf 3.1).
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3 De aanpak

3.1 Bouwstenen voor Slimmer werken met de OR

Het AWVN-concept Slimmer werken bestaat uit zes bouwstenen:
• Werk anders organiseren

Het werk beter afstemmen op de beschikbaarheid van medewerkers en omgekeerd: de beschikbaarheid van

medewerkers beter afstemmen op het werk. Steeds weer blijkt dat slimmer omgaan met roosters en werktij-

den de arbeidsproductiviteit aanzienlijk kan verhogen. Arbeidstijdmanagement hoort hoog op de agenda te

staan en moet op brede schaal leiden tot concrete afspraken, onderzoeken en experimenten.

• Integraal gezondheidsmanagement

Goed verzuim- en reïntegratiebeleid is gezond voor onderneming en werknemers. Het leidt tot lagere directe

verzuimkosten en heeft een positief effect op kosten van overwerk, inleen-krachten, wachttijden en dergelij-

ke. De wijzigingen in de WAO-wetgeving (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen per 2006) maken extra

aandacht voor gezondheidsmanagement noodzakelijk. Door wijzigingen in de Arbowet krijgen ondernemin-

gen meer ruimte voor maatwerkafspraken. Een integrale aanpak is nodig, kansrijk en productief.

• Investeren in kennis en employability

Investeren in kennis en vaardigheden van werknemers is de sleutel tot verhoging van productiviteit en parti-

cipatie. In elke onderneming bestaan knelpunten die aandacht verdienen. Investeren in kennis kan bijvoor-

beeld door het opstellen van een kennisinnovatieplan.

• Investeren in arbeidsverhoudingen

Het vergroten van de slagkracht vereist een grote betrokkenheid van werkgever en werknemers. Dat vraagt

een goed toegerust (lijn-)management om veranderingen te kunnen uitvoeren, een groter draagvlak onder

werknemers en het benoemen van verantwoordelijkheden. Communicatie is het sleutelwoord. De kwaliteit

van de medezeggenschap speelt daarin een belangrijke rol.

• Arbeidsparticipatie in de lift

De arbeidsparticipatie moet worden verhoogd. Niet alleen van ouderen, maar ook van allochtonen, vrouwen

en jeugdigen. Dat vraagt om een goed levensloopbeleid: met organisatorische en arbeidsvoorwaardelijke aan-

passingen werknemers in staat stellen om productief, betrokken, gezond en met plezier langer door te werken.

• Resultaatgericht belonen verder uitbouwen

Toenemende concurrentie vraagt om grotere resultaatgerichtheid van medewerkers. 

Resultaatgerichte beloningsvormen, met name resultatendeling, zijn in opmars. Deze moderne belonings-

instrumenten bevorderen de betrokkenheid van medewerkers en versterken de communicatie over bedrijfs-

doelen en prioriteiten. 
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Bouwstenen voor Slimmer werken met de OR
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3.2 Op weg naar een gezamenlijk stappenplan

Slimmer werken vraagt om een gezamenlijke aanpak van verbeterpunten. Daarbij kan een gezamenlijk ontwikkeld

stappenplan erg behulpzaam zijn. Door de verschillende fasen gezamenlijk te doorlopen, weten alle partijen 

precies wat ze aan elkaar hebben en kunnen daarover ook communiceren. Het model op de pagina hiernaast

kan daarbij als leidraad dienen. 

Eerst een korte toelichting op dit ogenschijnlijk ingewikkelde model. Als we bovenaan beginnen en met de klok

meedraaien, gaat het om de volgende fasen.

1 Elke organisatie heeft prioritaire doelen; breng die in kaart.

2 In de fase van visievorming gaat het specifiek om de vraag hoe sociaal beleid kan helpen die doelen te realise-

ren.

3 Die concrete visie, uitgewerkt in min of meer actiepunten, moet draagvlak krijgen binnen de organisatie. Een

onderneming is vaak een ingewikkeld krachtenveld met verschillende spelers en verschillende belangen.

Breng dat krachtenveld in kaart, bijvoorbeeld met behulp van een belangenkaart.

4 Communicatie over de voorgenomen plannen is van essentieel belang. Zonder goede, open communicatie

ontstaat er te weinig draagvlak en dat heeft gevolgen: gesprekken en onderhandelingen tussen werkgever en

OR blijken hierdoor vaak stroef te lopen of te mislukken.

5 Als de plannen helder zijn en goed aansluiten bij duidelijke ondernemingsdoelen én als daarover in open

overleg met de OR afspraken zijn gemaakt, breekt de fase van invoering en implementatie aan.

6 Evaluatie van de opgedane ervaringen levert tot slot input voor verdere optimalisatie. Daarmee is de cirkel

rond.

De ervaring leert dat de ontwikkeling van sociaal beleid en arbeidsvoorwaarden effectiever verloopt als bestuur-

der en OR bewust stilstaan bij de stappen uit dit model. Daarom nog een nadere toelichting op de eerste vier

fasen uit het model op de volgende pagina’s.
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Visievorming Slimmer werken

Toelichting:

Visievorming Slimmer werken

gaat uit van de bijdrage van

de factor arbeid aan het rea-

liseren van de bedrijfsdoe-

len. Voor een effectieve reali-

satie en continue verbete-

ring wordt uitgegaan van:

• een gezamenlijke visie-

vorming tussen bestuur-

der/OR en andere rele-

vante actoren; 

• belangen van de diverse

actoren (krachtenveld);

• afstemming van de

diverse belangen (com-

municeren en onder-

handelen);

• organiseren van de

invoering;

• realiseren van de verbe-

tering;

• evalueren van de verbe-

tering als input voor ver-

dere optimalisatie.
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Fase 3 Krachtenveld analyse 
Nadat de visie is vastgesteld, volgt de analyse van alle actoren die betrokken zijn bij het realiseren van de visie.

Een onderneming kan worden gezien als een omgeving waarin verschillende geledingen met deels overlappende

en deels tegenstrijdige belangen aan een min of meer zelfde koers werken. In dit krachtenveld lopen standpun-

ten, zienswijzen en belangen door elkaar heen. Om niet op voorhand in een standpuntengevecht terecht te

komen, is het verstandig om in ieder geval de aard en de belangen van de verschillende geledingen helder voor

ogen te hebben. Hulpmiddelen daarvoor zijn de krachtenveldanalyse en de zogenoemde belangenkaart. Een

belangenkaart kan op specifieke onderhandelingen of visievorming worden toegespitst en geeft daardoor voor

alle geledingen een overzicht van de verschillende belangen die daarbij een rol spelen.

Gewoonlijk gaat het om de volgende actoren binnen het krachtenveld:

• ondernemingsleiding (evt. Raad van Commissarissen) 

• ondernemingsraad

• middelmanagement (vestigingen/divisies)

• personeelszaken

• medewerkers

• vakbonden

• overheid

Het is van belang om de belangenkaart in deze fase met de bestuurder en de OR en eventueel deskundigen uit te

werken. U leert uw eigen belangen beter kennen en ontwikkelt een gemeenschappelijk referentiekader voor

Slimmer werken. 

Fase 4 Communiceren en onderhandelen

De metafoor van de kip en het varken

‘Zullen we samenwerken?’, stelt de kip aan het varken voor, ‘eieren met spek, een gat in de markt’. Het varken antwoordt na

enig nadenken: ‘Jij legt de eieren, maar ik leg het loodje’. ‘Nou en’, zegt de kip, ‘zo gaat het toch altijd bij onderhandelingen?’

Communiceren en onderhandelen horen bij een proces waarin ten minste twee partijen met verschillende ziens-

wijzen, wensen en motivaties, tot overeenstemming proberen te komen over een zaak van wederzijds belang,

Slimmer werken in dit geval. In tegenstelling tot het verhaal van de kip en het varken, moet het ontstaan van ver-

liezers voorkomen worden. Dat geldt ook zeker voor de relatie tussen bestuurder en OR.

Bij onderhandelen worden veel stijlen gehanteerd. Er is niet zoiets als een ‘foute’ stijl, maar bepaalde stijlen pas-

sen beter in een bepaalde context. Het is de kunst om de dialoog met partners in de arbeidsverhoudingen opti-

maal te laten verlopen. Partners zijn de vakverenigingen, ondernemingsraden, medewerkers en leidinggevenden.
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Fase 1 Bestaansrecht organisatie, prioritaire doelen
De hoofdfunctie van een organisatie geeft veelal richting aan het sociale beleid in termen van arbeidsverhoudin-

gen, -relaties en het karakter van de arbeidsvoorwaarden. Bij de vraag hoe Slimmer werken kan bijdragen aan het

realiseren van de organisatiedoelen is het handig hiermee rekening te houden. Een typering van mogelijke

hoofdfuncties van organisaties:

Hoofdfunctie organisatie Voorbeeld doelen

Trendzetter, vernieuwer • Twee nieuwe producten lanceren

• 40 Procent van de omzet halen uit nieuwe toepassingen van bestaande pro-

ducten

• Eerste op de markt zijn met product X

Marktspeler en –uitbreider • Marktaandeel op deelmarkt Y uitbreiden met 5 procent

• Winst verhogen met 2 procent

• Marktaandeel op product Z behouden door meer maatwerk

Betrouwbare leverancier • Doorlooptijden productie product X verkorten met 1 dag

• Uitvalpercentage verlagen met 2 procent (kwaliteitsdoel)

• Productiestoringen verminderen met 5 procent 

Kennis/teamleverancier • Kennis verwerven op gebied Z

• Verbeteren samenwerking tussen productie en marketing

• Bevorderen kennisdeling tussen specialisaties X en Y

Die hoofdfuncties kunnen vertaald worden in uitgangspunten voor arbeidsverhoudingen, leiderschapsrollen,

organisatiecultuur en arbeidsvoorwaarden. In de praktijk blijkt dat de resultaten van de volgende fase (visievor-

ming) vaak in lijn liggen met de geëxpliciteerde hoofdfunctie van de organisatie.

Fase 2 Visie Slimmer werken
In deze fase wordt geïnventariseerd hoe sociaal beleid en arbeidsvoorwaarden de organisatiedoelen kunnen hel-

pen realiseren. De in bijlage 1 opgenomen AWVN-Quickscan Slimmer werken is hierbij een probaat hulpmiddel. De

quickscan helpt om snel zicht te krijgen op knelpunten en verbeterpunten op de zes themavelden uit het

Slimmer werken model. Aan de hand van de quickscan doorlopen bestuurder en OR de volgende stappen:

1 rapportage van kansrijke thema’s en onderwerpen; analyse van de uitkomsten geeft zicht op de thema’s die

de meeste kansen op verbetering bieden;

2 (h)erkenning van die thema’s door OR en bestuurder, met als doel gezamenlijke beeldvorming en verdieping;

3 benoemen van de samenhang tussen de thema’s en de eerder benoemde bedrijfsdoelen;

4 selectie van de 2 à 3 meest kansrijke thema’s;

5 uitwerken van de geselecteerde thema’s in concrete verbeteracties.
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4 Slimmer werken in de praktijk

4.1 De enquête ‘Slimmer werken met de OR’

Via een beknopte, digitale enquête onder AWVN-leden zijn de opinies en ervaringen van ondernemingen op het

gebied van sociale innovatie onderzocht. 25 Respondenten gaven antwoord op de vraag of ze slimmer werken

met de OR kansrijk achten, welke knelpunten ze verwachten tegen te komen, welke oplossingen daarvoor zijn en

wat dé sleutel is voor een kwalitatief hoogwaardige medezeggenschap. 

Slimmer werken met de OR

In 40 procent van de ondervraagde ondernemingen staat productiviteitbevordering al op de OR-agenda.

Resultaatgericht belonen, gezondheidsmanagement, arbeidstijdmanagement en verhogen van de arbeidspartici-

patie zijn thema’s die door werkgever en OR al gezamenlijk zijn opgepakt. Voorbeelden daarvan zijn een pilot-

project arbeidsparticipatie oudere werknemers, flexibiliseren arbeidstijden, invoeren resultaatgericht belonen

voor een aantal functies en bijstellen van het gezondheidsbeleid. Bij één middelgrote onderneming is Slimmer

werken integraal aan de orde geweest in het overleg met de OR. Dat heeft geresulteerd in diverse productiviteitver-

hogende afspraken, waaronder het gezamenlijk formuleren van targets voor de resultatendelingsregeling.

Knelpunten bij het functioneren van medezeggenschap

De grootste knelpunten bij het functioneren van de medezeggenschap zijn onvoldoende kennis, ervaring en

motivatie, zo blijkt uit de enquête. Veel organisaties hebben grote moeite om medewerkers te motiveren voor het

OR-werk en soms leidt dit ertoe dat een deel van de OR-zetels vacant blijft. Een ander knelpunt is een vorm van

conservatisme binnen ondernemingsraden, tot uiting komend in angst voor veranderingen, argwaan ten opzich-

te van nieuwe ontwikkelingen en te veel oog voor wet- en regelgeving. Het vasthouden aan verworven rechten

voert vaak de boventoon in plaats van innovatief meedenken.

Mogelijke oplossingen

Volgens de respondenten blijken knelpunten in de praktijk met name oplosbaar door het verbeteren van de com-

municatie en door cursussen voor OR-leden. Als maatregelen voor verbetering van de communicatie werden

genoemd: het verhogen van de frequentie van overleg, (gestructureerd) informeel overleg naast formeel overleg,

open gedachtewisselingen, meer achtergrondinformatie, het zichtbaar maken van de problemen en het beter

‘verkopen’ van het idee. Een oplossing kan ook zijn om de OR meer in het voortraject bij de besluitvorming te

betrekken en deelgenoot te maken van de oplossing van problemen. 
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Als het gaat om de dialoog over ‘Slimmer werken met de OR’, is het van belang vechtsituaties te voorkomen, want

die leiden vaak tot compromissen waarmee niemand kan werken. Beter is het om in een dialoog gebaseerd op

wederzijds vertrouwen en respect voor alle belangen, bij alle partijen ruimte te maken voor de benodigde creati-

viteit voor Slimmer werken. Open communicatie in een vroeg stadium helpt enorm om draagvlak te creëren.

De Amerikanen Ury en Fisher hebben baanbrekend werk verricht door het ontwikkelen van een onderhandel-

aanpak gebaseerd op het investeren in zowel de inhoud als in de (zakelijke) relatie.

Deze door Ury en Fisher ontwikkelde vuistregels zijn in iets aangepaste vorm ook toepasbaar voor onderhande-

lingen binnen arbeidsverhoudingen, in dit geval tussen bestuurder en OR. Deze aanpak kenmerkt zich door het

verkennen van álle belangen, ook de tegengestelde, terwijl de valkuil van het vastbijten in standpunten – wat

vaak tot vechtgedrag leidt – wordt vermeden. Deze onderhandelingsmethode onderscheidt zich van bijvoorbeeld

toegeven of forceren. 

AWVN heeft een uitgebreid trainingsaanbod om vertrouwd te raken met de hierboven geschetste communicatie-

en onderhandelstijl.
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Een onderdeel van het netwerkproject ‘Slimmer werken met de OR’ was een bijeenkomst met bestuurders van bedrijven en hun ondernemingsraadvoorzitters.
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Sleutel tot kwalitatief hoogwaardige medezeggenschap

Op de vraag wat dé sleutel is tot een kwalitatief hoogwaardige medezeggenschap, kwamen de volgende antwoor-

den:

• werk aan vertrouwen: neem elkaar serieus en zie de OR als een volwaardige gesprekspartner;

• bevorder dat de OR ook zelf met initiatieven komt;

• betrek de OR tijdig en frequent bij ontwikkelingen/veranderingen in de organisatie;

• geef duidelijke en transparante informatie;

• bevorder dat de OR is samengesteld uit alle geledingen van het bedrijf;

• werk aan motivatie van OR-leden; stimuleer participatie in medezeggenschap (je ‘zit’ niet in de OR, maar je

‘werkt’ in de OR);

• besteed in OR-opleidingen meer aandacht aan procesvaardigheden en minder aan wet- en regelgeving.

4.2 De waarde van de OR - een debat  

Wat is precies de toegevoegde waarde van de ondernemingsraad? Wat zijn de sterke en zwakke kanten van de OR?

Een onderdeel van het netwerkproject ‘Slimmer werken met de OR’ was een bijeenkomst met bestuurders van

bedrijven en hun ondernemingsraadvoorzitters. Dat leverde een stevig debat op aan de hand van vijf door AWVN

aangeleverde stellingen. Een verslag.

Stelling 1
De ondernemingsraad is te veel bezig met het behartigen van individuele belangen van werknemers en

te weinig met de belangen van de onderneming

Als de ondernemingsraad veel individuele klachten binnenkrijgt, moet de OR zich daar wel mee bemoeien, vin-

den de OR-voorzitters. Dat is dan een collectief probleem, dat het management ook aan zichzelf te danken heeft.

Maar de behartiging van individuele belangen mag volgens hen niet ten koste gaan van het collectieve onderne-

mingsbelang. Voorwaarde is wel dat dit belang helder omschreven wordt, want ondernemingsraden houden niet

van onzekerheid. 

Voor de werkgevers staat de continuïteit van het bedrijf boven aan. Dat kan soms ten koste gaan van (individuele)

werkgelegenheid. De toenemende noodzaak tot flexibiliteit en snelheid brengt een onzekerheid met zich mee,

waar zowel werkgevers als werknemers aan moeten wennen. Die onzekerheid moet volgens de werkgevers juist

als een uitdaging worden gezien. 

Waar de werkgevers en de OR-voorzitters het over eens zijn, is dat het functioneren van de OR mede afhangt van de

kwaliteit van de dialoog in de medezeggenschap: de mate van openheid tussen bestuurder en OR, de mate van vertrou-

wen en het delen van onzekerheden. Daarbij is de rol van de ondernemingsraadvoorzitter cruciaal: die kan ervoor 

zorgen dat de OR een goed team wordt en niet een verzameling van individuen blijft, die allemaal wat anders willen.
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Stelling 5 
Cursussen voor OR-leden en bestuurders zijn niet gericht op slimmer samenwerken

Veel OR-cursussen zijn gericht op het oplossen van conflicten, of gaan over inhoudelijke onderwerpen. Zowel de

OR-leden als de bestuurders hebben liever cursussen (of nog beter: workshops) gericht op dialoog en samenwer-

king. Workshops met een thema en een breed perspectief. Slimmer werken zou volgens alle partijen een prachtig

onderwerp zijn.

Volgens de werkgevers zijn cursussen (mede)bepalend voor de relatie tussen OR en bestuurder. Daarom is het zo

belangrijk dat de cursussen/workshops worden gericht op verbetering van de relatie: de beste basis voor het

samen bevorderen van Slimmer werken.
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Stelling 2
Slimmer werken moet een vast agendapunt zijn voor overleg tussen bestuurder en OR: goed voor de

onderneming en goed voor de kwaliteit van de medezeggenschap

Is er competitie tussen ondernemingsraden en vakbonden? Wordt in CAO’s alles al geregeld of kan de OR daar iets

aan toevoegen? De werkgevers signaleren wel enige strijd tussen ondernemingsraad en vakbonden, maar volgens

de OR-voorzitters heeft de OR zijn eigen agenda. Bestuurder en ondernemingsraden hebben meer gemeenschappe-

lijke belangen, zeker op de lange termijn, en zitten daardoor eerder op één lijn dan werkgevers en vakbonden.

Volgens de OR-leden is Slimmer werken een goede basis voor de dialoog tussen bestuurder en ondernemingsraad.

De werkgevers vinden wel dat de medezeggenschap ondernemender moet worden. Het zou volgens hen heel

gewoon moeten zijn dat de OR meedenkt over verhoging van de arbeidsproductiviteit, maar daarvoor moet er

nog wel wat veranderen. Flexibiliteit moet de basishouding worden in een onderneming. Daar moet gezamenlijk

aan gewerkt worden. 

Alle partijen zijn het erover eens dat Slimmer werken hoog op de agenda moet staan van bestuurder én onderne-

mingsraad. Er moet een productiviteitsagenda worden opgesteld om actief met productiviteitsstijging aan de

slag te gaan. Te beginnen met een systematisch onderzoek naar de werknemersopinie. 

Stelling 3 – voor de OR

Onze bestuurder maakt onvoldoende gebruik van onze ideeën

Ondernemingsraden voelen zich vaak ondergewaardeerd. Werkgevers maken niet genoeg gebruik van de ideeën

en de kennis van de ondernemingsraad. De OR vindt dat de raad te weinig wordt geraadpleegd en als de OR al een

advies of mening geeft, wordt daar te weinig mee gedaan, zo luidt de opinie van de OR-voorzitters.

Wil de relatie tussen OR en bestuurders verbeteren, dan moet er geïnvesteerd worden in wederzijdse openheid,

transparantie en oplossingsgerichtheid. Zonder openheid is er geen dialoog, erkennen zowel werkgevers als OR-

leden, maar alleen de narigheid van muren, loopgraven en brandnetelveldjes.

Stelling 4 – voor de bestuurders
Ik loop vaak tegen een muur op als ik met plannen kom

Werkgevers stuiten vaak op weerstanden en wantrouwen als zij met nieuwe plannen komen. Ze weten dat ze

goed voorbereid ten ijs moeten komen. De plannen moeten helder zijn, de belangen moeten goed verkend wor-

den. Maar dan nog bestaat volgens de werkgevers het gevaar dat gesprekken met de OR verzanden in details,

soms vanwege vooroordelen, soms ook omdat het de OR niet duidelijk is waaróm iets moet veranderen.

Ook hier komen zowel OR-leden als werkgevers tot de conclusie dat openheid de enige basis is voor een vruchtba-

re dialoog en tot een groter draagvlak voor veranderingen en innovaties leidt. Een slechte relatie in de medezeg-

genschap moet alle betrokkenen te denken geven over de vraag hoeveel zijzelf in die relatie investeren. 
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Anne van den Berg 

Legal Counsel HR ECT:

‘Om scherp te blijven in de concurrentie

en service te waarborgen, moeten werk-

processen verbeterd worden. Daardoor

gaat de arbeidsproductiviteit ook

omhoog. We moeten alert zijn in ons

werkgelegenheids-, aanstellings- en wer-

vingsbeleid. In de haven is dat ook een

zaak van de vakbonden. We zullen ook

moeten praten over de roosters en de

daarbij horende toeslagen.’

Marc Nan

adviseur arbeidszaken Transavia:

‘De OR moet een rol hebben in alle stra-

tegische projecten van de onderneming.’

Herman Gesink

Vice Managing Director Efka Additives:

‘Het werken aan de randvoorwaarden

voor sociale innovatie heeft eerste priori-

teit. Dat betekent dat we afspraken moe-

ten maken over de doelstelling van soci-

ale innovatie en de daarbij behorende

medezeggenschapsstructuur. We moeten

ons als bedrijf afvragen hoe we beter

gebruik kunnen maken van de achter-

ban, bijvoorbeeld door werkoverleg en

het afspreken van spelregels. 

Alle partijen – leiding, medewerkers en

OR – moeten weten wat hun rol is bij het

bevorderen van sociale innovatie.’
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Jan Middeldorp

HR Manager Nederland Postkantoren:

‘Flexibiliteit van medewerkers is een

belangrijk onderwerp voor heel

Nederland.’

Hemmy Ter Hove

HR Director Georgia-Pacific:

‘Het belangrijkst zijn slimmere werktij-

den die bij de onderneming en de mede-

werkers passen. Samen werken aan een

betere netto beschikbaarheid van mede-

werkers door het verder terugbrengen

van ziekteverzuim. Ziek zijn overkomt

je, verzuim is een keuze.’

Cor Scholten

HR Manager Nederland Smurfit: 

‘De belangrijkste onderwerpen zijn:

Arbeids Tijden Management, arbeidspar-

ticipatie, kennis en employability.’
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Ideeën voor het OR-overleg – deelnemers AWVN-netwerkproject
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4.3 De praktijk 

Samen Slimmer werken – als werkgever, OR en medewerkers – is kansrijk binnen iedere organisatie. Zowel in klei-

nere en grotere organisaties, in de industriële én in de dienstverlenende sector, zijn good practices te vinden. Een

aantal voorbeelden op een rijtje.

4.3.1 TPG Post: van onderhandelen naar open dialoog

Op weg naar een nieuwe vorm van overleg tussen de werkgever en de medezeggenschap

Met het oog op verdergaande vrijgeving van de Europese postmarkt in 2007 en de nu reeds toenemende concur-

rentie in het vrije deel van die postmarkt in Nederland voert TPG Post de nodige reorganisaties uit binnen het

bedrijf. Zo worden de Business Units Distributie, Transport en Sortering samengevoegd tot een Business Unit

Productie. Dergelijke omvangrijke reorganisaties nemen een groot deel van de tijd in beslag van medezeggen-

schap en vragen om een kwalitatieve en effectieve manier van medezeggenschap. 

Met de herstructurering van de Productieorganisatie is ook besloten de medezeggenschapsstructuur te verande-

ren. De nieuwe structuur, waarin het medezeggenschapsdialoog centraal staat, moet de onderneming in staat

stellen om direct in het beginstadium van strategische planvorming de kennis en kunde van de medewerkers te

benutten. Dat resulteert in ontwikkeling van maximaal haalbare plannen met een hoge acceptatiegraad onder

de medewerkers.  

Wijziging medezeggenschapsstructuur

In de nieuwe structuur wordt het aantal ondernemingsraadleden verlaagd van 550 naar 200 en zo’n 400 mede-

zeggenschapscontactpersonen worden aangesteld. Contactpersonen zullen optreden voor de OR als zogenaamde

voelsprieten in de organisatie. Ze zullen de OR dus voeden met informatie. De medezeggenschapcontactpersonen

worden niet gekozen, maar aangewezen door de Medezeggenschap. Op deze manier wordt getracht te zorgen

voor het leveren van de benodigde kwaliteit. De medezeggenschapscontactpersonen krijgen ondersteuning en

faciliteiten om hun werk te doen. Een groot opgezette campagne voor werving van de medezeggenschapscontact-

personen start eind augustus. 

Op weg naar medezeggenschapsdialoog

Ruim twee jaar geleden is bij postconcern TPG Post de open-dialoog-methodiek gelanceerd.

Dit zogenaamde medezeggenschapsdialoog betekent dat de bestuurder en de medezeggenschap gezamenlijk op

weg gaan naar resultaat. Direct vanaf het beginstadium wordt de OR betrokken en heeft inbreng in discussies

met de directie. Dat zorgt voor een efficiënt en effectief adviestraject voor beide partijen. 

Ruud de Jong, manager  arbeidsvoorwaarden TNT: ‘Op interactieve wijze komen we - de bestuurder en de OR - er samen uit’.
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De bestuurder en de OR trekken gezamenlijk op bij het uitwerken van de deelvoorstellen, het toetsen van de haal-

baarheid, het toezien op implementatie en de communicatie richting de medewerkers. De bestuurder en de OR

behouden echter uiteraard wel hun eigen verantwoordelijkheden. Gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde

meetlat: een checklist die helpt bij het structureren van discussie tussen de directie en de OR.  

Ruud de Jong, manager arbeidsvoorwaarden TNT: ‘Voor open dialoog is het van belang om op dezelfde golflengte te zitten: de

bestuurder moet ook denken op het niveau van de OR en andersom.’

Voordelen medezeggenschapsdialoog

De voordelen de methode van open dialoog zijn een groot draagvlak en snelheid van de totstandkoming van

gezamenlijke besluiten. 

Voorwaarden voor een effectief medezeggenschapsdialoog zijn echter: systematisch werken door de bestuurder

en de medezeggenschap, het maken van goede afspraken, open communicatie, daadwerkelijk delen van informa-

tie, mogelijkheid informele bespreking en beoordeling alternatieven, wederzijds begrip en vertrouwen. Indien

een organisatie aan deze voorwaarden voldoet, kan het vele voordelen opleveren.

Bernard de Vries, voorzitter OR Productie: ‘De medezeggenschapsdialoog garandeert een snel en zorgvuldig besluitvormings-

traject’.

Het in open dialoog op tafel brengen van knelpunten die soms met de plannen gepaard gaan heeft vele voordelen:

• De directie minimaliseert mogelijkheid van een negatief oordeel van de medezeggenschap.

• De OR heeft de mogelijkheid van tevoren opvattingen te bepalen en zijn wensen kenbaar te maken. Dat komt

de effectiviteit en doorlooptijd naar invoering van de voorgestelde veranderingen ten goede.

• De WOR is bij de methode van open dialoog een hulpmiddel en geen decreet. 

Ruud de Jong, manager arbeidsvoorwaarden TNT: ‘Uiteraard zijn de formele procedures er nog steeds, maar zo is bijvoorbeeld

een adviesaanvraag een gezamenlijk product van de OR en de bestuurder.’ 



teit. Het AWVN-concept Slimmer werken vormde voor de werkgever de inspiratiebron voor een brief met voorstellen

richting de OR. De OR reageerde hierop met het voorstel ‘Samen werken’, waarin de thema’s van Slimmer werken

ook aan bod kwamen. 

Aan dit voorstel gingen inspraakbijeenkomsten met de achterban vooraf. Daaruit kwam naar voren dat ook de

medewerkers samenwerken van groot belang vinden, omdat daardoor de arbeidsproductiviteit omhoog kan

gaan. Dat heeft geleid tot een extra aandachtsgebied in het OR-voorstel voor de arbeidsvoorwaarden: het VSM-

gevoel. De OR wilde afspraken ter verbetering van de samenwerking en de motivatie van medewerkers. 

Na het formuleren van voorstellen door zowel de bestuurder als de OR, konden de onderhandelingen voor de

arbeidsvoorwaardenregeling van 2005 daadwerkelijk beginnen. 

Resultaat arbeidsvoorwaardenoverleg 2005 bij VSM: 

afspraken over Slimmer werken

• Kennis en employability: het opleidingsbudget is verhoogd van € 180.000 naar € 200.000. Hierbij is overeengekomen dat er

heldere regels komen over toezegging voor het volgen van opleiding. Ook wordt het onder bepaalde voorwaarde mogelijk

een opleiding te volgen die niet direct aan de functie is gerelateerd. 

• Gezondheidsmanagement: zowel de OR als de werkgever waren voor voortzetting van de zogenaamde VSM-vitaalbonus. Bij

reductie van het kortdurend verzuim en verlaging van de gemiddelde meldingsfrequentie ontvangen de medewerkers deze

gezondheidsbonus. Tevens wordt een werkgroep Gezond werken opgericht, die de mogelijkheden voor verlaging van het

ziekteverzuimpercentage gaat bekijken. 

• Arbeidtijdmanagement (ATM): het aantal verkoopbare ATV-dagen is verhoogd van 5 naar 10 dagen. Daarnaast is als proef voor

een jaar de mogelijkheid geïntroduceerd om 5 ADV-dagen per jaar onder bepaalde voorwaarden bij te kopen. Een andere

afspraak op het gebied van ATM is het vormen van een werkgroep Flexibel werken.

• Resultaatgericht belonen: het verdienen van een eenmalige resultaatafhankelijke uitkering via procesdoelstellingen wordt

voortgezet. Afspraak is dat de doelstellingen worden geformuleerd in overleg met de medewerkers.

Sleutel voor een kwalitatief hoogwaardige medezeggenschap

VSM is van mening dat de kwaliteit van de OR niet alleen van belang is voor de dialoog tussen bestuurder en OR,

maar ook voor de dialoog tussen OR en medewerkers. Het is in ieders belang dat er goede kandidaten op de lijst

staan voor de OR-verkiezingen. Daar wordt dan ook gezamenlijk aan gewerkt. Zowel de OR, de directie als de afde-

ling P&O benaderen actief kandidaten voor de OR. Voor de laatste verkiezingen is ook een uitgebreide verkiezings-

campagne gehouden. Overal in het bedrijf hingen posters met de potentiële OR-leden, en in een verkiezingskrant

stelden de kandidaten zich voor. Het resultaat was dat 20 medewerkers zich kandidaat stelden voor de OR, terwijl

er slechts 9 OR-zetels te verdelen waren. Er viel dus daadwerkelijk iets te kiezen. 

VSM investeert ook in de opleiding van de OR-leden en besteedt veel aandacht aan het informeren van de OR-leden

over projecten waarin de OR meedraait. Het uiteindelijk resultaat is een actieve vorm van medezeggenschap bin-

nen VSM. 

2 Zie ook: Het structura model; een universeel toepasbaar denkraam voor elke onderneming, H. Gesink / E.C. de Groot, 2005.
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Cultuurverandering: confrontatiemethode versus open dialoog

Confrontatiemethode Methode van open dialoog

Strategievormingsproces Top-down Top down & bottom-up

Input en betrokkenheid OR Gering Ruim

Oriëntatie bestuurder Primair financiële resultaten Continuïteit onderneming

Oriëntatie OR Primair personele gevolgen Continuïteit onderneming

Onderling vertrouwen Gering (mooi meegenomen) Groot (voorwaarde)

Contact: frequentie en kwaliteit Beperkt en formeel Veelvuldig en informeel

Betrokkenheid implementatie Gering Ruim

Agenda’s Gesloten Open

Communicatie aanpak Gescheiden (Meestal) gezamenlijk

Communicatie karakteristiek Onderhandelen Zienswijze

Verstandhouding Standpunten Dialoog (en handelen)

Bron: B.G. de Vries, voorzitter OR Distributie TNT, presentatie Medezeggenschapsdialoog, 2e Congres Albeda Leerstoel, 2 maart 2005.

Plan van aanpak verbetering kwaliteit medezeggenschap

TPG Post onderneemt diverse acties om de kwaliteit van medezeggenschap te waarborgen. 

De nieuwe structuur met aanstelling van medezeggenschapscontactpersonen is een belangrijke stap op weg naar

verbetering van de kwaliteit van medezeggenschap. Daarnaast werkt het postbedrijf met competentieprofielen –

zowel voor OR-leden als de medezeggenschapscontactpersonen – en maakt medezeggenschapswerk onderdeel uit

van managementdevelopmenttrajecten om de kwaliteit van medezeggenschap op een hoog peil te houden. Een

andere actie gericht op de kwaliteit van medezeggenschap bij TPG Post is uitvoering van het project ‘Investeren in

Arbeidsverhoudingen’, dat bedoeld is om met het lijnmanagement in gesprek te treden over het belang van

medezeggenschap. Het uiteindelijke doel van het project is om het lijnmanagement actieve ondersteuning te 

bieden bij de verkiezingen om medewerkers uit alle lagen van de organisatie te interesseren voor een plaats in

de OR. Het resultaat zal te zien zijn in februari 2006, want dan zijn de medezeggenschapsverkiezingen.

4.3.2 VSM: samen werken aan verhoging arbeidsproductiviteit

Geneesmiddelenproducent VSM is een bedrijf om jaloers op te zijn. Slimmer werken staat bij directie en OR hoog op

de agenda, de OR heeft een pro-actieve instelling en bovendien zijn er meer kandidaten dan zetels voor de OR.

Bestuurder, ondernemingsraad en medewerkers werken gezamenlijk aan de verhoging van de arbeidsproductivi-

teit.

VSM kent voor de 250 Nederlandse werknemers geen CAO, maar heeft een arbeidsvoorwaardenregeling waarover

onderhandeld wordt met de OR. Voor 2005 heeft de organisatie ingezet op verhoging van de arbeidsproductivi-
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5 Aan de slag met medezeggenschap

5.1 Mogelijkheden genoeg

Er zijn volop mogelijkheden om te werken aan een productiviteitsagenda, zeker ook in het overleg tussen

bestuurder en OR. Sociale innovatie kan dus en móet ook. Maar dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de mede-

zeggenschap. Dat is de eerste conclusie die uit het voorgaande getrokken kan worden.

In veel ondernemingen zijn er knelpunten in het functioneren van de OR. Het ene bedrijf is verder dan het ande-

re, soms worden er successen geboekt en soms blijft het nog tobben. Maar de tweede conclusie is toch dat de

ambitie en de wil om het beter te doen duidelijk aanwezig zijn. En er zijn ook genoeg aandachts- en actiepunten

te noemen waar elke onderneming, elke OR en elke bestuurder iets mee kan.

De inhoud van dit boekje zou op z’n minst eens op de agenda voor de overlegvergadering moeten staan, als start-

punt voor een gezamenlijke discussie, als inspiratiebron voor vervolgactiviteiten. Als dat gaat gebeuren, zijn de

samenstellers van dit boekje in hun opzet geslaagd. 

AWVN-actiepunten

AWVN zal zich inspannen om het gedachtegoed uit dit boekje zo breed mogelijk te verspreiden. Ook wordt de

opzet van een Ambassadeursnetwerk medezeggenschap (paragraaf 2.1) in het najaar van 2005 voortvarend opge-

pakt. AWVN wil verder in overleg met vakorganisaties en daaraan gelieerde OR-opleidingsinstituten cursusmateri-

aal ontwikkelen voor ondernemingsraden, maar ook voor werkgevers in hun rol van bestuurder. Dat nieuwe cur-

susmateriaal moet bestuurders en ondernemingsraden ondersteunen bij het werken aan Slimmer werken. AWVN zal

op korte termijn voor OR en werkgevers instrumenten ontwikkelen voor gericht werknemersopinieonderzoek.

5.2 Negen tips voor betere samenwerking

• Het goed functioneren van de medezeggenschap begint met een heldere en gedeelde visie op medezeggen-

schap in de onderneming. Expliciteer die visie: wil de bestuurder een serieuze volwaardige gesprekspartner

die positief kritisch meedenkt? Wil de OR meebouwen aan meer rendement en meer productiviteit?

• Verhelder de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Dat geldt zowel voor de relatie OR – bestuurder

als voor de relatie OR – achterban. Maak duidelijk hoe het OR-overleg zich verhoudt ten opzichte van het over-

leg tussen werkgever en vakorganisaties, en ten opzichte van zaken die in de lijnorganisatie geregeld moeten
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4.3.3 Efka Additives: Slimmer werken door samenwerking met de OR en de achterban 

Efka Additives heeft een duidelijke visie op medezeggenschap en op interactie met medewerkers. Dat blijkt ook

in de praktijk. Bij de herziening van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) heeft de OR bijvoor-

beeld een belangrijke monitorfunctie. De RI&E inventariseert de gevaren en risico’s bij de uitvoering van het werk

met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en welzijn van alle werknemers.

Herman Gesink, vice managing director van dit bedrijf en tevens participant in dit AWVN-project beschrijft de

gang van zaken2 : gezien de wijzigingen die de laatste jaren in het bedrijf hadden plaats gevonden, was een 

update van de bestaande RI&E noodzakelijk. Besloten werd om de nieuwe RI&E in projectvorm samen met de OR te

gaan doen.

Binnen ons bedrijf is een convenant gesloten met de OR en de VGWM-commissie. Daarin is vastgelegd dat de VGWM-

commissie als OR-commissie haar eigen bevoegdheden heeft met betrekking tot het instemmingsrecht op het

gebied van arbeidsomstandigheden. Voor de uitvoering van het RI&E-project is een team samengesteld met twee

leden van de VGWM (commissie veiligheid en gezondheid), de manager QHSE (kwaliteit en veiligheid), het hoofd

Human Resources en de bestuurder.

Om te beginnen heeft het RI&E-team een tijdschema en een checklist voor alle afdelingen gemaakt. Voordat deze

checklist werd uitgedeeld, werd eerst voor alle medewerkers een presentatie gehouden over de opzet en bedoe-

ling van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Alle medewerkers kregen daarna de gelegenheid om op basis van

de checklist naar hun eigen werksituatie te kijken. Aan de hand van de ingevulde checklisten is door het project-

team een meetplan opgesteld. Voor de uitwerking daarvan is vervolgens een arbodienst aangetrokken.

Na de daadwerkelijke uitvoering van de risico-inventaristatie en -evaluatie volgt een nabespreking met het RI&E-

team en de directie. Ook komt er opnieuw een presentatie voor alle medewerkers, en wordt er een actieplan

opgesteld waarbij de leidinggevenden samen met de medewerkers kunnen aangeven hoe ze de actiepunten wil-

len aanpakken en binnen welke termijn. Dit actieplan wordt weer besproken in het RI&E-team. Na eventuele bud-

gettaire goedkeuring volgt de implementatie van het plan.

Belangrijke elementen in dit proces zijn de betrokkenheid van de werknemers en de rol van de OR/VGWM als bewa-

ker van de medezeggensschapstructuur. De OR vervult hier dus een monitorfunctie.

Brainstormsessies

Een ander voorbeeld van ‘Slimmer werken door samenwerking’ binnen Efka Additives is een brainstormsessie met

het gehele personeel. Uitgangspunt was het strategisch plan, waarin staat dat het bedrijf nummer 1 wil worden

in de markt van additieven. In drie brainstormsessies met achtereenvolgens klanten, distributeurs en medewer-

kers, stond de vraag centraal wat het bedrijf moet doen om die toppositie te bereiken. 

Vooral de bijeenkomst met de medewerkers heeft veel ideeën opgeleverd. Daarbij is ook gekeken naar mogelijke

blokkades die deze ideeën in de weg staan en hoe die kunnen worden opgeheven. Bij Efka Additives is brain-

stormen een uitstekende manier gebleken om ideeën te genereren over hoe er in het bedrijf slimmer kan worden

(samen)gewerkt. 
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Bijlage I Quickscan Slimmer werken

Het thema Slimmer werken richt zich op verbetering van de arbeidsproductiviteit binnen organisaties. Daarbij

onderscheidt AWVN zes deelthema’s:

• Organisatie van het werk

• Gezondheidsmanagement

• Kennis & employability

• Arbeidsverhoudingen

• Arbeidsparticipatie

• Resultaatgericht belonen.

Met deze quickscan krijgt de gebruiker een eerste indruk hoe het met deze aspecten in de organisatie is gesteld,

en kunnen er ideeën voor Slimmer werken ontstaan.

Ieder deelthema besluit met een conclusie die eenvoudig zelf te trekken is. Als de stellingen in veel gevallen niet

worden onderschreven, dan zal een actieplan Slimmer werken de moeite meer dan waard zijn.

De quickscan is bij uitstek geschikt voor het overleg tussen bestuurder en OR.

Wat is de Quickscan Slimmer werken?

• Het is een vragenlijst die door minimaal 10 tot ca. 25 lijnmanagers en de OR/PVT-leden moet 

worden ingevuld.

• Aansluitend op de vragenlijsten volgt een rapportage over kansrijke verbeterpunten.

• De kansrijke verbeterpunten worden in een sessie met management en/of OR vertaald naar concrete actiepunten.

• De sessie wordt begeleid door een HR-adviseur en een adviseur Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsverhoudingen van AWVN.

Meer informatie? 

Bel de AWVN-werkgeverslijn (023) 510 11 05.
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worden. Hierbij kunnen competentieprofielen zeer behulpzaam zijn.

• Werk aan vertrouwen, aan een open dialoog. Het open dialoog-model uit de TNT-casus (paragraaf 4.3.1) kan 

als voorbeeld dienen. 

• Betrek de OR tijdig en frequent bij de ontwikkeling van plannen en de besluitvorming. Verschaf duidelijke,

toegankelijke informatie. Wees transparant.

• Bevorder dat over en weer pro-actief wordt gehandeld; stimuleer creativiteit en initiatief. Werk aan een

klimaat waarin ideeën (ook die ‘niet af’ zijn) welkom zijn.

• Werk aan motivatie van OR-leden; stimuleer participatie in medezeggenschapsorganen, bijvoorbeeld door

gericht te zoeken naar goede kandidaat-OR-leden. Voer een campagne rond de verkiezingstijd. Laat merken

dat het bedrijf het OR-lidmaatschap als een positieve stap in de carrière van een medewerker beschouwt. 

Ook hierin kunnen competentieprofielen hun nut bewijzen.

• Bevorder dat de OR een goede afspiegeling is van de onderneming. Ga gericht op zoek naar kandidaat-OR-

leden. Ook de vakbonden hebben hierin een taak. Bij de samenstelling van kandidatenlijsten moeten ze meer

oog hebben voor de representatieve samenstelling van de OR.

• Zoek naar OR-cursussen en trainingen die gericht zijn op partnership tussen OR en bestuurder en niet zozeer op

wet- en regelgeving. Ga ook eens samen (OR én bestuurder) op cursus.

• Zoek naar andere werkvormen. Overlegvergaderingen zijn prima, maar denk ook eens aan workshops, the-

mabijeenkomsten, brainstormsessies of werkconferenties.

5.3 Vijf tips voor Slimmer werken

• Gebruik de bouwstenen van het ‘Slimmer werken’-model (zie paragraaf 3.1) om op verschillende fronten 

invulling te geven aan sociale innovatie.

• Maak en doorloop een stappenplan (zie paragraaf 3.2).

• Stel vast waar in uw organisatie de meeste winst valt te behalen. Gebruik de Quickscan Slimmer werken

(bijlage I) als input voor het opstellen van een concrete productiviteitsagenda.

• Ga in gesprek over thema’s die productiviteit en arbeidsparticipatie bevorderen en gebruik daarvoor 

instrumenten als De Leeftijdsspiegel (bijlage IV).

• Besteed gestructureerd aandacht aan werknemersopinieonderzoek, als input voor het benoemen van 

verbeterthema’s en het uitwerken daarvan in concrete acties. 
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Gezondheidsmanagement

Stellingen Zeer Mee Mee Zeer Weet 

mee eens oneens mee niet/

eens oneens n.v.t.

1 Gezondheidsbeleid met aandacht voor preventie, verzuimbegeleiding en ■ ■ ■ ■ ■

en reïntegratie in onderlinge samenhang maakt deel uit van ons sociaal beleid.

2 Bij bedrijfsinvesteringen wordt ook de vraag gesteld of deze kunnen bij- ■ ■ ■ ■ ■

dragen aan gezonder en veiliger werken.

3 Over verzuim en arbeidsongeschiktheid praten wij open met elkaar ■ ■ ■ ■ ■

binnen onze organisatie. Hierop rust geen taboe.

4 Inzetbaarheid en belastbaarheid zijn vaste onderwerpen van gesprek tussen ■ ■ ■ ■ ■

leidinggevenden en medewerkers als onderdeel van preventief beleid 

(bijv. in functioneringsgesprekken).

5 Arbeidsconflicten worden serieus genomen en niet gemedicaliseerd via ■ ■ ■ ■ ■

bezoek aan de bedrijfsarts; leidinggevenden nemen hun verantwoordelijkheid.

6 Case management doen we zelf; leidinggevenden hebben duidelijke verant- ■ ■ ■ ■ ■

woordelijkheden voor reïntegratie van hun medewerkers en voelen dit ook zo.

7 Er is een schriftelijk vastgelegd én geïmplementeerd verzuimprotocol, goed be- ■ ■ ■ ■ ■

kend bij leidinggevenden, alle medewerkers en interne en externe deskundigen.

Opmerkingen/ideeën en conclusie

Opmerkingen en ideeën n.a.v. bovenstaande stellingen:

1

2

3

Conclusie o.b.v. de gegeven antwoorden:

■ Niets aan doen

■ Enkele gerichte acties ondernemen

■ Stevig oppakken

■ Anders, namelijk:
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Organiseren van het werk (Arbeidstijdmanagement)

Stellingen Zeer Mee Mee Zeer Weet 

mee eens oneens mee niet/

eens oneens n.v.t.

1 Het vaste personeel is flexibel inzetbaar, waardoor onnodig overwerk ■ ■ ■ ■ ■

of inhuur van uitzendkrachten wordt voorkomen.

2 Afwezigheid van personeel leidt zelden of nooit tot problemen in de ■ ■ ■ ■ ■

dienstverlening of tot kwaliteitsproblemen in ons productproces.

3 Onze kapitaalgoederen worden optimaal benut, c.q. onze dienstverlening ■ ■ ■ ■ ■

sluit qua timing en uitvoering zeer goed aan op de wensen van de klant.

4 Onze werktijdregelingen zijn een factor voor medewerkers om bij ons te ■ ■ ■ ■ ■

komen/blijven werken.

5 Het veranderen van werktijden levert in onze organisatie nooit problemen op. ■ ■ ■ ■ ■

6 Het middenmanagement weet alles van flexibele werktijden en handelt ■ ■ ■ ■ ■

daar ook naar.

7 Ziekteverzuim, werkdruk of verloop heeft niets te maken met onze manier ■ ■ ■ ■ ■

van omgaan met werktijden.

Opmerkingen/ideeën en conclusie

Opmerkingen en ideeën n.a.v. bovenstaande stellingen:

1

2

3

Conclusie o.b.v. de gegeven antwoorden:

■ Niets aan doen

■ Enkele gerichte acties ondernemen

■ Stevig oppakken

■ Anders, namelijk:
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Arbeidsverhoudingen

Stellingen Zeer Mee Mee Zeer Weet 

mee eens oneens mee niet/

eens oneens n.v.t.

1 De koers, richting van onze organisatie is helder geformuleerd. ■ ■ ■ ■ ■

2 De ondernemingsraad wordt door onze directie serieus genomen ■ ■ ■ ■ ■

in haar rol.

3 Medewerkers worden goed geïnformeerd over de stand van zaken van ■ ■ ■ ■ ■

onze organisatie.

4 Onze leidinggevenden proberen medewerkers zoveel mogelijk in te ■ ■ ■ ■ ■

zetten op basis van hun competenties.

5 De verwachtingen over werkwijze en prestaties tussen leidinggevende en ■ ■ ■ ■ ■

medewerker zijn helder.

6 Samenwerking tussen verschillende afdelingen loopt over het algemeen ■ ■ ■ ■ ■

soepel.

7 Medewerkers zijn betrokken bij de organisatie. ■ ■ ■ ■ ■

Opmerkingen/ideeën en conclusie

Opmerkingen en ideeën n.a.v. bovenstaande stellingen:

1

2

3

Conclusie o.b.v. de gegeven antwoorden:

■ Niets aan doen

■ Enkele gerichte acties ondernemen

■ Stevig oppakken

■ Anders, namelijk:
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Kennis & employability

Stellingen Zeer Mee Mee Zeer Weet 

mee eens oneens mee niet/

eens oneens n.v.t.

1 De medewerkers hebben een helder beeld van hetgeen in de ■ ■ ■ ■ ■

komende jaren van hun inzet in de organisatie wordt verwacht.

2 De medewerkers hanteren in hun dagelijks werk heldere en haalbare ■ ■ ■ ■ ■

doelen.

3 Onze medewerkers zijn adequaat uitgerust om hun functie uit te oefenen. ■ ■ ■ ■ ■

4 De medewerkers achten zichzelf in staat om zich in hun vak/functie ■ ■ ■ ■ ■

c.q. over functies heen te ontwikkelen.

5 De organisatie kent voldoende mogelijkheden voor medewerkers om ■ ■ ■ ■ ■

het professioneel handelen te verbeteren, van ervaringen te leren en 

talent te stimuleren.

6 Binnen de bestaande structuren en procedures kunnen de medewerkers ■ ■ ■ ■ ■

effectief werken.

7 Er is voldoende balans voor medewerkers in de wisselwerking tussen ■ ■ ■ ■ ■

huidig werk, toekomstige competenties en de privé-situatie.

Opmerkingen/ideeën en conclusie

Opmerkingen en ideeën n.a.v. bovenstaande stellingen:

1

2

3

Conclusie o.b.v. de gegeven antwoorden:

■ Niets aan doen

■ Enkele gerichte acties ondernemen

■ Stevig oppakken

■ Anders, namelijk:
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Resultaatgericht belonen

Stellingen Zeer Mee Mee Zeer Weet 

mee eens oneens mee niet/

eens oneens n.v.t.

1 Het maakt voor het bedrijfsresultaat veel uit of onze medewerkers ■ ■ ■ ■ ■

‘normaal goed’ of ‘uitstekend’ presteren.

2 De prestaties van onze medewerkers rechtvaardigen het inkomen dat zij ■ ■ ■ ■ ■

verdienen.

3 Het beloningsniveau ‘ademt mee’ met de financiële situatie van onze ■ ■ ■ ■ ■

organisatie.

4 Onze beloningssystemen helpen mee om te communiceren wat de ■ ■ ■ ■ ■

prioriteiten van de organisatie zijn.

5 Het beoordelingssysteem biedt de leidinggevenden en medewerkers een ■ ■ ■ ■ ■

prima aanknopingspunt voor afspraken over effectief werkgedrag.

6 In de jaarlijkse salarisstap komt tot uiting hoe de medewerker heeft ■ ■ ■ ■ ■

gepresteerd.

7 De onderlinge beloningsverschillen zijn voor onze medewerkers begrijpelijk ■ ■ ■ ■ ■

en acceptabel.

Opmerkingen/ideeën en conclusie

Opmerkingen en ideeën n.a.v. bovenstaande stellingen:

1

2

3

Conclusie o.b.v. de gegeven antwoorden:

■ Niets aan doen

■ Enkele gerichte acties ondernemen

■ Stevig oppakken

■ Anders, namelijk:
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Arbeidsparticipatie

Stellingen Zeer Mee Mee Zeer Weet 

mee eens oneens mee niet/

eens oneens n.v.t.

1 Onze organisatie biedt voldoende mogelijkheden om ongeacht de ■ ■ ■ ■ ■

leeftijd gemotiveerd aan het werk te blijven.

2 Oudere werknemers worden gestimuleerd aan het werk te blijven. ■ ■ ■ ■ ■

3 De organisatie biedt jongeren voldoende mogelijkheden om het ■ ■ ■ ■ ■

professioneel handelen te verbeteren en hun talent te stimuleren.

4 Onze organisatie is actief bezig met vormgeving van leeftijdsbewust ■ ■ ■ ■ ■

personeelsbeleid.

5 De organisatie ziet de mogelijkheden van ouderen en de nut en noodzaak ■ ■ ■ ■ ■

om daarop in te spelen.

6 Oudere werknemers vormen de probleemgroep in de organisatie. ■ ■ ■ ■ ■

7 Leidinggevenden weten alles van arbeidsparticipatie en handelen daar ■ ■ ■ ■ ■

ook naar.

Opmerkingen/ideeën en conclusie

Opmerkingen en ideeën n.a.v. bovenstaande stellingen:

1

2

3

Conclusie o.b.v. de gegeven antwoorden:

■ Niets aan doen

■ Enkele gerichte acties ondernemen

■ Stevig oppakken

■ Anders, namelijk:
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Wat levert het op

• Meer begrip tussen bestuurder en OR en daardoor een open interactie. Dit schept ruimte voor het samen vin-

den van creatieve oplossingen op het terrein van Slimmer werken.

• Ruimte voor een beter samenspel tussen management en medewerkers.

• Kansrijke verbeterpunten voor het verhogen van de arbeidsproductiviteit.

Werkwijze

Korte inleidingen, vaststellen actiepunten, eigen bedrijf centraal, discussie zowel plenair als in kleine groepen.

Werkconferentie programma 

• Vaststellen te realiseren doelen.

• Quickscan Slimmer werken.

• Korte inleiding door AWVN over sociale innovatie.

• Toespitsing op eigen bedrijf door vergelijking Quickscan met AWVN-concepten en ervaringen bij andere bedrijven.

• Krachtenveldanalyse; wie speelt welke rol bij sociale innovatie.

• Actieplan en vervolgafspraken.

• Evaluatie.

Vanzelfsprekend is dit een voorbeeldprogramma, de inhoud kan altijd worden aangepast.

Waar, wanneer en hoe lang: 

In overleg met de AWVN-adviseurs bepaalt u zelf wanneer en waar u de werkconferentie wilt houden. Voor de

werkconferentie wordt uitgegaan van een tijdsbesteding van ongeveer 2 dagdelen, bijvoorbeeld ’s middags 13.00

tot ’s avonds 20.00 uur (met de mogelijkheid van aansluitend een gezamenlijk diner).

Werkconferentiebegeleiding:

Ervaren AWVN-adviseurs.

Meer informatie?

Bel de AWVN-werkgeverslijn (023) 510 11 05.
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Bijlage II Voorbeeld conferentieprogramma Slimmer werken met de OR

Werkconferentie voor bestuurder en OR

De noodzaak om het rendement op arbeid te verhogen, wordt steeds duidelijker. Betrokken en kritische werkne-

mers worden steeds belangrijker om de noodzakelijke verbeteringen in bedrijven te initiëren en te implemente-

ren. Dit vraagt echter een open en creatieve houding van alle spelers: management, medewerkers, OR-en en vak-

verenigingen. 

Waarom en hoe deze houding bij met name OR en bestuurder te bewerkstelligen, is het onderwerp van deze

werkconferentie. Ook komt aan de orde wat dit voor betrokkenen en achterbannen betekent en wat dat het

bedrijf uiteindelijk oplevert: effectievere arbeidsverhoudingen, waarin de OR een belangrijke en cruciale rol

speelt. 

Vanzelfsprekend wordt ook ingegaan op de middelen die AWVN ter beschikking heeft om de verbeteringen te ini-

tiëren en te implementeren, zoals de Quickscan Slimmer werken die samen met een aanpak voor visieontwikkeling

concrete actiepunten voor verhoging van arbeidsproductiviteit in uw organisatie oplevert en de aanzet vormt tot

het opstellen van uw eigen actieplan Slimmer werken. 

Wie

De bestuurder en de OR nemen in ieder geval deel aan de bijeenkomst, daarnaast eventueel andere beleidsmakers

van het (sociaal) beleid in uw onderneming, directie- en MT-leden die betrokken zijn of dienen te worden bij

Slimmer werken. In verband met het werkconferentie-karakter is het aantal deelnemers in beginsel maximaal 16.

Wat

Bestuurder en OR verwerven een (nieuwe) visie op en ervaring met hun onderling overleg, terwijl zij tegelijkertijd

concrete kansen voor verhoging van de arbeidsproductiviteit binnen de organisatie identificeren, selecteren en

deels uitwerken als aanzet tot het actieplan Slimmer werken. 

Waarom

De onderneming kiest voor ondernemen met haar mensen, zoekt naar optimaal rendement op arbeid en con-

structieve arbeidsrelaties om de bedrijfsdoelstellingen nu en in de toekomst te realiseren.
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Bijlage IV De Leeftijdsspiegel, instrument voor bestuurder en OR

Levensfasegericht beleid staat hoog op de agenda van sociale partners, en het zou een acuteel onderwerp moeten

zijn op de agenda van de overlegvergadering. Toch is dat in de praktijk niet het geval. Hoe komt dat? Veel werk-

gevers hebben in de praktijk moeite om dit thema concreet te maken. Terwijl de personeelsvertegenwoordiging

of ondernemingsraad niet zelden verwacht dat de bestuurder voor dit thema een pasklaar recept heeft, of al

lang zou moeten hebben. In de praktijk leidt dat er nogal eens toe dat het onderwerp ‘ouder worden’ met weder-

zijdse schroom op de overlegagenda wordt gezet, om er even gemakkelijk weer vanaf te raken. Een gemiste kans.

In 2004 heeft AWVN, mede om het overleg tussen bestuurder en ondernemingsraad te stimuleren, De Leeftijds-

spiegel ontwikkeld. De Leeftijdsspiegel is een eenvoudig hulpmiddel om te zien of er een probleem is bij het ‘ouder

worden’ van werknemers, bewustwording in de organisatie te stimuleren of een concreet actieplan op te stellen.

De Leeftijdsspiegel is mede ontwikkeld om het perspectief van de werknemer, ondernemingsraad of vakbond zicht-

baar te maken. De pilot-versie van dit instrument heeft intussen bewezen werkgever en werknemer(svertegen-

woordigers) te helpen om over het onderwerp tot een constructieve dialoog en concrete acties te komen. In het

voorjaar van 2005 heeft AWVN mogelijkheden tot toepassing van De Leeftijdsspiegel onder andere besproken met

vertegenwoordigers van OR-platforms. Geconstateerd werd dat het een kansrijk instrument is, dat in geen enkele

overlegvergadering mag ontbreken.

De Leeftijdsspiegel wijst in nog geen 25 vragen de weg bij de volgende issues:

• Waar gaat dit onderwerp over? 

• Is er een probleem in de organisatie en hoe groot is het? 

• Hoe dit onderwerp te bespreken met de relevante belanghebbenden in de organisatie?

• Wat kan concreet in de uitvoering worden gedaan? 

• Hoe leren van ervaringen? 

• Tevens is voorzien in de veelgestelde vragen over De Leeftijdsspiegel.

De definitieve versie van De Leeftijdsspiegel wordt in het komende najaar 2005 opgeleverd.

Voor de organisaties die al op weg zijn met dit onderwerp worden dan – naast de bestaande ‘lichte’ versie – in

een meer professionele uitvoering stapsgewijs alle relevante aspecten in beeld gebracht. Compleet met de prak-

tische voorbeelden van ondernemingen die er in het afgelopen jaar al mee aan de slag zijn gegaan.
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Bijlage III Competenties voor leden ondernemingsraad

Slimmer werken gaat ook over het ter discussie stellen van gegroeide patronen en deze met een frisse blik opnieuw te

bezien. Het betekent meer ruimte voor zelfstandigheid, initiatief en flexibiliteit. Daar zullen zowel managers als

medewerkers nogal eens aan moeten wennen. Zeker als zij gewend zijn aan een stabiele werkomgeving. 

Slimmer werken vraagt ook van de OR de bereidheid out of the box te denken en nieuwe werkwijzen te durven

bespreken, zonder de geldende regels direct als belemmeringen op te werpen. De mate waarin dit constructief

overleg tussen bestuurder en OR beroep doet op (nieuwe) vaardigheden van OR-leden, is afhankelijk van de rol die

de OR binnen de organisatie vervult en de complexiteit van de sociale vraagstukken. 

Op basis van rollen en mate van complexiteit onderscheidt AWVN drie typen ondernemingsraden: Klankbord,

Overleg- en onderhandelingspartner en Professionele sparring- en onderhandelingspartner. Bij elk type zijn vier

passende competenties geformuleerd. Er zit een opbouwende moeilijkheidsgraad in de competenties, waarbij de

complexere competenties de voorafgaande als aanwezige basiscompetenties veronderstellen.

Onderstaande indeling kan als richtlijn voor de vaardigheidstoets en -ontwikkeling van OR-leden worden

gebruikt en is een instrument om de kwaliteit van de OR als gesprekspartner voor Slimmer werken te verhogen. 

Uiteraard zijn er concrete uitwerkingen van de genoemde competenties beschikbaar. AWVN-leden vinden die op

de AWVN-site.

Type OR en competenties

Type OR Competenties

Competentie

I Klankbord 1 Bouwen en onderhouden van relaties

2 Communicatie (mondeling en schriftelijk)

3 Integriteit

4 Leervermogen

II Overleg en onderhandelingspartner 5 Oordeelsvorming

6 Plannen en organiseren

7 Samenwerken

8 Stressbestendigheid

III Professionele sparring- en  onderhande- 9 Initiatief 

lings-Partner 10 Overtuigingskracht en beïnvloeding

11 Probleemanalyse en probleemoplossend vermogen

12 Strategisch en conceptueel denken
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AWVN Hans van der Steen, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid

Dirk Joosse, adviseur HR

Judith van der Hulst, adviseur juridische zaken

Rebecca Ramakers, stafmedewerker arbeidsvoorwaardenbeleid

Colofon

tekst: Corien Lambregtse, Rebecca Ramakers

eindredactie: Sigrid Fortgens, Jacqueline Kooi

ontwerp/DPP: Studio 4 (Madzy Dekema BNO, Ancel Riesener BNO), Amsterdam

fotografie: NFP Photography, AWVN

druk: Nederlof Repro, Cruquius

Slimmer werken met de OR

Het Ministerie van SZW heeft overigens een regeling in het leven geroepen om ondernemingen te stimuleren met

dit thema aan de slag te gaan. Om aanspraak te maken op deze subsidie dienen ondernemingen De Leeftijdsspiegel

in te vullen (zie: www.agentschapszw.nl). 

Voor meer informatie over De Leeftijdsspiegel kunt u de AWVN-site raadplegen of contact opnemen met de

AWVN-werkgeverslijn (werkgeverslijn@awvn.nl, telefoon: 023 510 11 05).
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AWVN

Leidsevaart 594

2014 ht Haarlem

Postbus 568

2003 rn Haarlem

Awvn-werkgeverslijn 

(023) 510 11 05

E-mail   werkgeverslijn@awvn.nl

Telefoon   (023) 510 11 01

Fax   (023) 510 11 00

Internet   www.awvn.nl

Werkgeversvereniging AWVN ver-

leent diensten rond: functiewaar-

dering (ORBA), reorganisaties,

arbeidsrecht, personeelswerk,

branchesecretariaten, belonings-

systemen, CAO’s. 

AWVN is partner van VNO-NCW.


