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DE OR ALS NAVIGATOR

Twee uitgangspunten stonden de ontwikkelaars van deze 
werkmethode bij hun werk voor ogen: Niet vragen, maar 
stellen. De OR/PVT moet zich - veel meer dan tot dusver 
gebruikelijk - opstellen als een werkelijk vertegenwoordigend 
orgaan met een geheel eigen inbreng. Medezeggen-
schapswerk is niet saai en taai. De OR/PVT kan van zijn 
stoffige imago afkomen door veel dynamischer te werk te 
gaan.

De metafoor van de autorally brengt ons precies wat we 
nodig hebben. Natuurlijk gaat elke vergelijking mank, maar 
de zittingsperiode van de ondernemingsraad laat zich heel 
goed vergelijken met het rijden van een autorally. Van het 
team bij een autorally zitten de twee hoofdrolspelers in de 
auto: de coureur en de navigator. Zij staan voor bestuurder 
en OR, de auto vertegenwoordigt de onderneming. In 
werkelijkheid is het team bij een autorally veel groter en is 
er een legertje aan technici, weerkundigen, machinebank-
werkers en monteurs in de weer. Vergelijk dat met uw
achterban, de leidinggevenden en de stafmedewerkers 
zonder wie de onderneming, de bestuurder en ook uzelf 
verloren zouden zijn. Elk nieuwe ontwikkeling is een 
etappe en wordt gemarkeerd door start en finish. Het gaat 
erom zo’n etappe snel en veilig af te leggen, zonder de 
auto kapot te rijden of het doel te missen. De navigator
wijst de bestuurder de weg, waarschuwt voor hindernissen
en obstakels op de route en houdt contact met de
omgeving. De etappes zijn dan weer moeilijk, dan weer 
makkelijk. Er is veel te winnen en veel te verliezen. De 
omstandigheden en de hindernissen zijn nauwelijks te 
beïnvloeden en lang niet altijd te voorzien. In de etappes 
die uw onderneming af moet leggen is soms zelf de finish 
vooraf niet duidelijk! Succes is afhankelijk van een goede 
voorbereiding, van de stuurmanskunst van de coureur en 
van de inbreng van de navigator. Kortom van een goede 
werkwijze. 

Inleiding en gebruiksaanwijzing

Een autorally roept associaties op met snelheid, team- 
geest, spanning en dynamiek. Maar ook met racen door 
natuurgebieden en ontwikkelingslanden. Landen waar 
de straatarme bevolking met verbazing de dure auto’s en 
volgwagens in een stofwolk voorbij ziet flitsen om daarna 
de aandacht weer te richten op de eigen misère van 
alledag. Van dat soort autorally’s zijn wij geen voorstander. 
Trouwens ook niet van rallyrijders die op de openbare weg 
de verkeersregels overtreden. Maar snelheid, dynamiek, 
spanning en teamgeest blijven aansprekende overeenkomsten, 
die in ieder geval ons inspireren om deze vergelijking vast 
te houden en te gebruiken bij de ontwikkeling van de 
Navigator werkmethode voor de ondernemingsraad en
PVT ®. Als ook u plaats neemt in de auto en rol van 
navigator op u neemt zult u ervaren dat het gebruik van 
deze methode opwindend is en veel voldoening geeft.

En de PVT dan?
Overal waar 
ondernemingsraad,
OR of raad staat, 
kan ook PVT worden 
gelezen, tenzij ter 
plaatse uitdrukkelijk 
anders staat vermeld. 
Zo worden de leden van 
een OR (of PVT) in deze 
tekst ook ongeacht hun 
geslacht gemakshalve 
met ‘hij’ aangesproken. 
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GEBRUIKSAANWIJZING 

De Navigator werkmethode is zodanig ontworpen dat u 
er zelfstandig mee kunt werken. Dat wil niet zeggen 
dat succes verzekerd is. Onderdelen van de methode 
vereisen een radicaal andere aanpak van de 
medezeggenschap dan de meeste ondernemingsraden 
gewend zijn. Voor de ene raad betekent dat een grote 
verandering, voor de andere, die al min of meer volgens 
de methode werkt, veel minder. Bovendien zal het 
merendeel van de OR of PVT van de waarde van de 
methode overtuigd moeten raken. Het helpt ook als in 
uw team één persoon de rol van procesbewaker op zich 
neemt.

Voor de toepassing van de Navigator werkmethode zijn 
drie hulpmiddelen beschikbaar.

Werk in uitvoering
In de beschrijving van de methodiek gaan we niet 
uit van de theorie, maar van de praktijk. Daarom 
beginnen we ook niet bij het begin (voorbereiding 
van de rally), maar stappen we meteen een 
etappe binnen. En wel die waar u op dit moment 
mee te maken heeft. Als de Navigatorrol u bevalt, 
gaat u hem vanzelf vaker toepassen en komt u 
automatisch toe aan verbreding en verdieping.

1 De routekaart
De routekaart is de grafische samenvatting van de 
werkmethode. In één oogopslag is zichtbaar waar u bent 
en wat er nog moet gebeuren. Hang de kaart ergens 
zicht-baar op of leg hem in het midden op de vergader-
tafel.

2 Het methodeboek 
Het methodeboek (dit boek dus) bevat een stapsgewijze 
en gedetailleerde beschrijving van de werkmethode. Het 
methodeboek is zo ontworpen dat u tijdens of bij de voor-
bereiding van een vergadering makkelijk kunt nagaan 

welke stappen op dat moment gewenst zijn. Het bevat 
adviezen en suggesties, geen voorschriften. Wees inventief 
en creatief en verander uw aanpak al naar gelang de 
omstandigheden dat vereisen. Laat u niet beperken door 
onze beschrijving, maar inspireren. De werkmethode, die 
in dit methodeboek is beschreven, bestaat uit vier delen:

I De voorbereiding van een etappe
In dit deel maakt u een start met de aanpak van de 
medezeggenschap over een bepaald onderwerp. U 
ontwerpt een lijst met toetsingspunten, een bijpassend 
actieplan en komt mogelijk tot afspraken met de bestuurder 
over uw betrokkenheid bij de af te leggen etappe. Ook als 
u pas gaande de rit instapt, is het van belang eerst en wel 
zo snel mogelijk deze voorbereiding te doen.

II De etappe
Dit deel behandelt hoe de ondernemingsraad zijn lijst met 
toetsingspunten en werkplan het beste kan inzetten en is 
helemaal gericht op de beïnvloeding en beoordeling van 
directieplannen en -besluiten.

IIA Alternatieve routes
Twee bijzondere routes krijgen hier de aandacht. 
Het komt wel voor dat de OR geen enkele andere 
betrokkenheid bij een etappe wil dan het kritisch volgen 
ervan. De voorbereiding wordt er niet minder van, maar 
de betrokkenheid bij de etappe wordt vervangen door het 
toetsen van het resultaat. Omgekeerd is het ook zo dat 
er etappes zijn waar de bestuurder weinig zin in heeft, 
terwijl de navigator ze juist erg belangrijk vindt. U neemt 
als het ware het stuur over en rijdt zelf de route. Ook dat 
kan uiteindelijk niet zonder bestuurder, maar de rollen 
worden nu wel omgedraaid.
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Leuk
Wat u met onze
methode ook gaat doen, 
wij hopen dat u aan deze 
zelfbewuste manier van
medezeggenschap 
bedrijven net zo veel 
voldoening en plezier 
beleeft als wij.
Medezeggenschap
moet niet alleen nuttig 
zijn, maar ook leuk!

III Finishen
Dit deel behandelt hoe de ondernemingsraad door 
middel van het afkaarten van afspraken, (eventuele) 
onderhandelingen en het uitoefenen van zijn wettelijke 
bevoegdheden de resultaten kan binnenhalen. Ook het 
vieren van het behaalde succes krijgt de aandacht.

IV De voorbereiding voor de rally. 
De voorbereiding van de rally is bedoeld voor 
ondernemingsraden die aan het begin staan van hun 
zittingsperiode en te voren willen bepalen waar hun
 prioriteiten liggen en op welke etappes ze dus hun 
navigatorrol denken te vervullen. Het is ook goed 
bruikbaar voor ondernemingsraden die nog geen 
beleidsplan hebben en tijdens de zittingsperiode 
willen stilstaan bij de uitgangspunten van hun werk.

3 Het routeboek 
Het routeboek is een werkboek. Hierin komt de 
concrete uitwerking te staan van het methodeboek: 
de toetsingspunten en het actieplan. Het is dus een
invulboek, een documentatiemap, een dossier gekoppeld 
aan een bepaalde etappe. Voor elk nieuw onderwerp dat 
u aanpakt wordt een nieuw routeboek aangemaakt. Een 
digitaal sjabloon van het touteboek vindt u op de CD die 
u op de website www.nvgtr.nl kunt bestellen.
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I Voorbereiden van een etappe

In de Navigator werkmethode geldt elk thema waarbij de OR een rol wil spelen als een 
afzonderlijke etappe met een eigen einddoel. Het kan om iets groots gaan zoals een 
overname, fusie of reorganisatie. Maar het etappedoel kan bijvoorbeeld ook een 
werktijdenregeling, invoering van cameratoezicht of een klachtenregeling zijn.

Ondernemingsraden klagen vaak dat zij 
te laat bij een nieuwe ontwikkeling worden 
betrokken. Er is dan schijnbaar geen goed 
gebruik gemaakt van het overleg over 
de algemene gang van zaken waarin de 
bestuurder immers mededeling moet doen 
over wat hij in voorbereiding heeft of op 
zich af ziet komen. Het kan ook zijn dat de 
OR heeft zitten slapen en de berichten en 
signalen over die nieuwe ontwikkeling niet 
heeft opgevangen of voorlopig naast zich 
heeft neergelegd. Hoe dan ook, zelfs als 
u pas hoort over bijvoorbeeld een fusie-
voornemen als de intentieverklaring al is 
getekend, uw werk aan de etappe begint 
altijd met voorbereiding. Daarover handelt 
dit hoofdstuk van het werkboek.

Opbrengst van de voorbereiding
Uw voorbereiding op een bepaalde 
etappe moet leiden tot:
π een lijst met toetsingspunten: wat vindt 
 de OR ervan, wat wil hij bereiken? 
π een actieplan: hoe gaat de OR te werk 
 om de voortgang te controleren, zijn 
 toetsingspunten te realiseren en het 
 bereikte resultaat veilig te stellen? 

Toetsingspunten met actieplan vormen te 
samen uw routeboek voor deze etappe. 
De toetsingspunten zijn de criteria 
waaraan het einddoel moet voldoen. 
Het actieplan beschrijft stap voor stap 
hoe u het gewenste einddoel het best 
denkt te bereiken.

Tip
De voorbereiding voor de etappe kunt u in uw 
vergadering doen of in een bijeenkomst van een 
OR-commissie of –werkgroep. In dit hoofdstuk 
gaan we ervan uit dat de OR gezamenlijk de 
voorbereiding doet en zo tot een routeboek voor 
deze etappe komt. Het is natuurlijk veel doelmatiger 
als het voorwerk daarvoor gebeurt door een ad 
hoc-werkgroep of een vaste OR-commissie. De 
OR hoeft dan in zijn vergadering alleen nog maar 
de voorstellen van de voorbereidingsgroep al dan 
niet gewijzigd vast te stellen. In dat geval geldt het 
overgrote deel van de in dit hoofdstuk beschreven 
werkwijze voor het werken in de kleine groep. 
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VASTSTELLEN VAN HET BELANG

U wilt de navigatorrol natuurlijk alleen vervullen als het 
onderwerp – de etappe – er belangrijk genoeg voor is. 
Voor een onderwerp dat u zelf aandraagt, geldt dat per 
definitie. Maar hoe zit dat met thema’s die uit de koker 
van de bestuurder komen of van één of enkele 
achterbanleden? U kunt onmogelijk overal evenveel 
aandacht aan besteden. Dat zou ook niet goed zijn. Voor 
sommige onderwerpen volstaat het aandachtig volgen en 
een beoordeling van het eindresultaat. Andere plannen en 
ontwikkelingen zijn het wel waard dat u er uw schaarse 
tijd en energie in steekt. 

OR-beleidsplan
Als de OR beschikt over een beleids-/werkplan voor 
één of meer jaren dan vloeit vaak uit de daar gemaakte 
keuzes voort of de ontwikkeling die zich nu aandient door 
de raad ter hand moet worden genomen. Zie daarvoor 
hoofdstuk IV ‘Voorbereiden van de rally’.

Eerst bezinnen
Deze eerste stap in de voorbereiding van de etappe 
– eigenlijk een ‘voorstap’ – is dus de beantwoording van 
de vraag: is deze etappe belangrijk genoeg voor ons 
om er de navigatorrol in te vervullen? Om het antwoord 
te vinden moet het belang van het onderwerp voor de 
onderneming en het personeel globaal worden vast-
gesteld. In het onderdeel ‘Selecteren van onderwerpen’ in
hoofdstuk IV staan de hulpmiddelen beschreven die u 
kunt toepassen bij het bepalen van het belang.

Achtergrond
Een onderwerp is belangrijk als de leden van de OR het 
belangrijk vinden voor de organisatie en/of het personeel. 
De constatering of de ondernemingsraad een wettelijke 
bevoegdheid heeft voor medezeggenschap over dit 
onderwerp geeft wel een indicatie, maar is niet doorslag-
gevend in de keuze om het aan te pakken. De OR is nooit 
verplicht om een bepaalde ontwikkeling op te pakken, ook 
niet als hem om advies of instemming wordt gevraagd. Er 
is wel een adviesrecht, maar geen adviesplicht.

Tip
Probeer het onderwerp in deze voorfase 
niet tot op de bodem uit te spitten. Dat 
heeft geen zin omdat u nog niet weet welke 
richting het plan of het besluit op gaat. Maak 
eventueel een intuïtieve keuze (wij vermoe-
den dat dit een belangrijk plan/besluit is) of 
een keuze op basis van een meerderheids-
besluit (de meerderheid is van mening dat 
dit belangrijk is). U kunt in latere instantie 
altijd nog besluiten om uw prioriteiten te 
verleggen en een eerder afgewezen 
onderwerp toch op te pakken of juist meer 
volgend te gaan behartigen. De volgende 
stappen in de voorbereiding geven nog 
volop stof tot verdieping. Nu gaat het alleen 
om de vraag ‘doen we het of doen we het 
niet’, waarmee met ‘doen’ wordt bedoeld het 
vervullen van een actieve navigatorrol in de 
verdere ontwikkeling van het onderwerp.
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OPSTELLEN VAN DE AGENDA

We gaan ervan uit dat u ervoor gekozen heeft de
navigatorrol te vervullen in een bepaalde etappe.
Hetzij omdat u toch al van plan was er werk van te 
maken (keuze uit het beleidsplan, zie hoofdstuk IV), 
hetzij omdat u op basis van een gezamenlijke
afweging zoals beschreven in de vorige stap hiertoe 
besloten heeft. Het kan goed zijn dat de bestuurder de 
etappe al aan het rijden is zonder dat u in de auto zit. 
Hoe sneller u erbij bent, des te groter de kans is dat u 
ertoe doet. Spring echter niet hals over kop in de
rally-auto, daar heeft u én de coureur niets aan. Het
is begrijpelijk, u wilt nu aan de slag maar u bereikt het 
meeste als u begint met een goede inhoudelijke
voorbereiding

Werkwijze
Als duidelijk is dat de ondernemingsraad ermee aan de 
slag wil, dan moet het (nieuwe) onderwerp worden
geagendeerd voor een bespreking waarin toetsings-
criteria en een actieplan worden opgesteld.
Daartoe bevat het agendapunt de volgende informatie: 
π een korte aanduiding
π het doel van de bespreking
π de volgorde in de bespreking
π de wijze van bespreking (en van eventuele 
 besluitvorming)
π de tijdsduur van het agendapunt
π hoe individuele OR-leden zich moeten voorbereiden

Voorbeeld van zo’n agendapunt

 Agendapunt 4 Samenwerking met Allegro Zie de directiemededeling van 17 maart.
 10.20 – 11.00 uur π wat zijn onze toetsingspunten? Individuele ideeën worden geïnventariseerd, 
  π wat wordt ons actieplan? gebundeld en na discussie vastgesteld.
    Iedereen bereidt de vergadering voor door
    toetsingspunten te bedenken. 

Tips
• Hoe breder uw contacten en hoe beter uw 
 (informeel) overleg met de bestuurder, des
 te minder wordt u verrast met nieuwe
 ontwikkelingen. 
• Naarmate u vaker gebruik maakt van de
 Navigatormethode zult u sneller worden
 geïnformeerd.
• Nieuwe etappes kunnen ook uit uw eigen 
 koker komen of uit uw vertegenwoordigende 
 rol. Zie voor etappedoelen die uw bestuurder  
 minder interesseren hoofdstuk IIA.
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INDIVIDUEEL VOORBEREIDEN

De Navigatormethode draait om meningsvorming en
standpuntbepaling. En dan niet van (enkele) leden, maar 
van de OR als groep. Toch begint het bij het afzonderlijke 
lid. Alleen uit de inbreng van afzonderlijke leden is een 
OR-mening te formuleren. De bespreking en besluitvorm-
ing rond het opgevoerde agendapunt kan dus alleen 
plaatsvinden als ieder zich persoonlijk voorbereidt.

Te beantwoorden vragen
Voor de individuele voorbereiding van een opgevoerd 
agendapunt kan het lid zichzelf onder meer de volgende 
vragen stellen: 
Welke veranderingen wil ik in dit verband graag realiseren?
Wat wil ik als het even kan behouden?
Wat moeten we ons ten doel stellen?
Onder welke randvoorwaarden?
Zijn er eisen, zaken die voor mij een breekpunt kunnen 
worden als het gaat om medewerking van de OR?

Individuele toetsingspunten
De opbrengsten van de eigen voorbereiding is dus een 
rijtje van toetsingspunten: doelen, eisen, wensen, rand-
voorwaarden, criteria en breekpunten over de nieuwe on-
twikkeling die besproken gaat worden in de OR-vergade-
ring. Schrijf ze op en neem ze mee naar de vergadering.
De toetsingspunten zijn normatief en geven antwoord op 
de vraag wat de ondernemingsraad met betrekking tot het 
onderwerp zou moeten bereiken. In die zin wijken ze dus 
af van een checklist met aandachtsgebieden. De punten 
mogen globaal en algemeen zijn of juist concreet en ge-
detailleerd. Dat is in deze fase nog niet zo belangrijk. Ze 
mogen echter niet in de vraagvorm zijn gesteld of alleen 
een onderwerp benoemen.

Tips

•  Niet iedereen kan even makkelijk in z’n eentje, 
 thuis, toetsingspunten opstellen. Het vereist wat 
 oefening en doordenken op de vraag wat u als 
 ondernemingsraad wil bereiken. Daarbij kan een 
 checklist behulpzaam zijn met mogelijke 
 aandachtsgebieden die van belang zijn bij het
 betreffende onderwerp. 
• Als u niet goed weet hoe een toetsingspunt  
 geformuleerd moet worden, begin dan zo
 algemeen mogelijk. Dat wil zeggen: gebruik  
 eerst algemene kwalificaties zoals goed,
 inzichtelijk, geen, passend, evenwichtig, 
 aangenaam, veilig, rechtvaardig, eerlijk, duidelijk 
 et cetera. Bijvoorbeeld: ‘medewerkers moeten een 
 goede reiskostenvergoeding ontvangen’. U kunt 
 dat later altijd nog specificeren: ‘medewerkers 
 die van de standplaats naar de werkplek moeten 
 reizen krijgen een reiskostenvergoeding van 36 
 cent/kilometer als ze van hun eigen auto gebruik 
 maken’.
• Er bestaan voorbeelden en modellen van lijsten 
 met toetsingspunten. Bijvoorbeeld bij fusie of 
 overname en reorganisatie. Het verdient 
 aanbeveling om zo’n modellijst pas ter hand te 
 nemen nadat de onderneminsraad een eerste 
 eigen lijst heeft samengesteld. De ervaring is 
 namelijk dat u uw eigen mening dan onwillekeurig 
 door anderen laat bepalen. Bedenk ook dat er 
 geen pasklare oplossingen bestaan die overal 
 gelden. Elke situatie, elke onderneming is uniek.

11 

Methodeboek binnenwerk.indd   11 7-11-2007   13:48:06



VASTSTELLEN VAN DE STAND VAN ZAKEN

Het agendapunt wordt geopend met een inleiding waarin 
de stand van zaken wordt weergegeven. Wat weten we 
op dit moment? Veel kennis zal aanwezig zijn bij voorzitter 
en/of secretaris, maar ook overige leden of commissies 
van de OR kunnen over relevante informatie beschikken.

Werkwijze
π De bespreking valt uiteen in drie hoofdpunten:
  • inhoud: wat houden de directie-plannen/
   besluiten in? 
  • voortgang: hoever is men al gevorderd?
  • Spelers: wie zijn er betrokken bij de voorbereiding 
   en bij het besluit?
π Voorzitter, secretaris of iemand anders die dit heeft  
 voorbereidt, geeft een mondelinge samenvatting en
 beantwoordt naar vermogen de vragen van anderen. 
 De deelnemers aan de vergadering die over extra
 informatie beschikken vullen dit aan.

Achtergrond
Het vaststellen van de stand van zaken is van belang om 
te weten hoever de voorbereiding van een plan of besluit 
al is gevorderd en om er voor te zorgen dat alle OR-leden 
over dezelfde feitelijke informatie beschikken. 

Let op: niet vragen!
Als u nog weinig weet over de richting waarin plannen en 
besluiten zich ontwikkelen, is het heel verleidelijk om te 
besluiten eerst maar eens informatie op te vragen. Hoe 
begrijpelijk ook, stel dit uit! De informatie die u zoekt, is er 

in deze fase vaak nog niet. En als ze wel voorhanden is 
dan weet u niet hoe u die informatie moet beoordelen. 
U heeft zich er immers nog geen mening over gevormd! 
Het is van groter belang dat u op dit moment eerst uw 
lijst met toetsingspunten opstelt. Pas daarna heeft het 
zin informatie op te vragen. Zie daarvoor in hoofdstuk II 
‘Voortgangsoverleg’. Nu informatie opvragen leidt tot veel 
overbodig werk en verspilling van tijd.

Let op: niet discussiëren!
Een andere natuurlijke neiging is dat de leden tijdens de 
vergadering met elkaar over de aangekondigde plannen 
op een ongestructureerde wijze in discussie gaan. Zonder 
dat duidelijk is waar deze bespreking toe moet leiden en 
volgens welke opbouw en structuur de bespreking gaat. 
Alles loopt door elkaar: informatie, visies, standpunten, 
oordelen, oplossingen, actiepunten, doelstellingen, 
verwachtingen. Iedereen heeft wel een mening. Iedereen 
draagt zijn steentje bij. Het is reuze gezellig, maar het is 
ook pure tijdsverspilling. Discussie komt later nog ruim 
aan bod, zelfs in deze vergadering nog.
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VASTSTELLEN VAN UW POSITIE

Dit intermezzo-achtig onderdeel van de vergadering - na
de informatieuitwisseling, maar nog vóór de collectieve 
meningsvorming – heeft tot doel om uw kracht als navigator 
te onderzoeken. Als u straks plaats neemt in die auto en 
uw coureur tips en aanwijzingen geeft, waar kunt u zich 
dan eigenlijk op beroepen? Waar zitten uw bronnen?
Hoe sterker u zich in uw schoenen voelt staan, des te 
hoger zult u uw eigen lat leggen. En des te meer zult u 
bereiken!

Bron 1: wet en cao
Niet omdat het uw belangrijkste bron is, maar wel omdat 
er het eerst naar wordt gegrepen. Ga na in hoeverre het 
onderwerp leidt tot een adviesplichtig of instemmings-
plichtig besluit. Wees daarbij niet te zuinig in de
interpretatie van de wet. Een stellig ‘Jazeker, dit is 
adviesplichtig!’ heeft als het er op aan kwam al menig
bestuurder over de streep gehaald. Maar ook andere 
wetten kunnen van toepassing zijn. Denk met name aan 
Arbowet en Arbeidstijdenwet. Mogelijk zijn er in het  
verleden tussen bestuurder en (toenmalige) OR afspraken 
gemaakt die ook nu nog geldig zijn. Controleer ook of 
uw cao de ondernemins-raad nog extra rechten in deze 
kwestie geeft.

Bron 2: de achterban
Als een onderwerp leeft onder (groepen) werknemers dan 
is dat een niet snel te overschatten bron van OR-kracht. 
De bestuurder voelt feilloos aan of de raad voor zichzelf 
spreekt of mede namens een grote groep medewerkers. 
Draagvlak voor zijn besluiten is voor de bestuurder
meestal een belangrijk doel. En geen enkele bestuurder is 
blij met ‘onrust’ in de onderneming. Zoals u de wet moet 
kennen om te bepalen of u zich daarop kunt baseren, zo 
moet u ook weten wat er onder uw collega’s leeft als u  
dat wilt inzetten bij uw inbreng naar de bestuurder. In 
hoofdstuk II laten we u onder ‘Contact met de

achterban’ zien hoe u medewerkers kunt betrekken bij
nieuwe ontwikkelingen in de etappe en hoe u hun steun 
kunt mobiliseren. Onder deze bron valt ook het aangaan 
van coalities met ander organen in de onderneming
die min of meer op dezelfde lijn zitten als de
ondernemingsraad.

Bron 3: de bestuurder
Ook uw overlegpartner is een te onderzoeken factor 
bij het bepalen van uw positie. Hoe sterk heeft hij de 
ondernemingsraad nodig bij het doorvoeren van
gewenste veranderingen? Deze bron is er niet zelden de 
oorzaak van dat hij in een kwestie waarin geen sprake is 
van een advies- of instemmingsrecht de voorstellen van de 
OR toch overneemt. Ook van belang is wat de bevoegd-
heid van de bestuurder is. Moet hij aan een hoger niveau 
in de divisie of het concern verantwoording afleggen? 
Daarmee zult u straks rekening moeten houden.

Medezeggenschapsbevoegdheden
Sommige medezeggenschappers menen dat als er 
geen advies- of instemmingsrecht aan de orde is, er 
ook geen sprake kan zijn van medezeggenschap. 
Niets is minder waar! Advies- en instemmingsrecht 
zijn specifieke bevoegdheden die alleen in een 
beperkt aantal gevallen van kracht zijn. Informatie- 
en overlegrecht daarentegen doen zich altijd voor. In 
bijzondere gevallen kan de OR zelfs gebruik maken 
van zijn schriftelijk initiatiefrecht. De PVT heeft dat 
laatste recht niet, maar dat hoeft haar er niet van te 
weerhouden mondelinge voorstellen te doen in de 
vergaderingen.
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INVENTARISEREN VAN TOETSINGSPUNTEN

Individuele OR-leden hebben – zoals onder ‘Individueel
voorbereiden’ besproken - het agendapunt voorbereid 
door voor zichzelf toetsingspunten te formuleren. Voor er 
een besluit kan komen over een eerste gezamenlijke lijst 
van toetsingspunten, moeten de wensen, eisen, doelen 
en voorwaarden van de individuele OR-leden worden 
geïnventariseerd. Omdat hier voor een groot deel de kern 
van de Navigator werkmethode® zit, besteden we aan dit 
onderdeel extra aandacht.

Probeer de toetsingspunten van elk OR-lid zo duidelijk 
mogelijk te krijgen. Dat gebeurt het best in twee
opeenvolgende fasen.

Fase 1 Inventariseer de individuele opbrengst
Dat kan weer op twee manieren: 

1. Schriftelijk voorafgaande aan de vergadering
Voorafgaande aan de vergadering inventariseert één
OR-lid de toetsingspunten van de anderen en maakt 
daarvan een lijst die op de vergadering wordt besproken. 
Deze methode is vooral geëigend bij complexe vraag-
stukken waarbij veel toetsingspunten spelen. De
schriftelijke voorronde is bedoeld om tijd te winnen.
Er kan direct worden begonnen met de verduidelijking 
van de punten in fase 2.

2. Staande de OR-vergadering
Er wordt een rondje gehouden. De deelnemers aan de 
vergadering noemen allemaal hun toetsingspunten. Dit 
is vooral een geëigende methode bij minder complexe 
vraagstukken waarbij ook minder toetsingspunten spelen. 
Zelfs als er niet is voorbereid kan soms door een brain-
stormrondje een bruikbare inventarisatie van individuele 
ideeën plaatsvinden. Dit is overigens geen aanmoediging 
om onvoorbereid deel te nemen aan de OR-vergadering!

Nog even geen
discussie
Vooral als  inventarisatie 
staande de vergadering 
gebeurt, is de verleiding 
groot direct te reageren 
op de inbreng van de 
ander. Vermijd dat. 
Het is in deze fase 
uitsluitend de bedoeling 
alle toetsingspunten die
er leven boven water
te krijgen. 

Fase 2 Verduidelijken
van individuele
toetsingspunten
Als de toetsingspunten 
zijn geïnventariseerd, 
moet nog duidelijk 
worden wat de indieners 
van de punten precies 
willen bereiken. Zeker 
in ondernemingsraden 
waar nog weinig
ervaring met deze werk-
wijze is opgedaan, zijn 
individuele criteria vaak 
onduidelijk geformuleerd. 
Zo valt het niet altijd mee 

om vragen te vermijden.
Dat is wel een eis. ‘Is deze uitbreiding wel betaalbaar’, 
oppert een lid. Herformulering tot ‘de uitbreiding moet 
betaalbaar zijn’ maakt van een vraag een toetsingspunt. 
Later zal dan nog moeten worden gepreciseerd wanneer 
er volgens de OR in dit geval sprake is van betaalbaar-
heid. Soms is een inbreng niet zo snel tot toetsingspunt 
om te bouwen. Stel dat een lid roept ‘dit plan gaat ten 
koste van het personeel’. Om te achterhalen welke criteria 
daar mogelijk achter zitten, is de LSD-techniek (luisteren, 
samenvatten, doorvragen) een geschikt hulpmiddel.
‘Hoe kom je daarbij? In welke zin ‘ten koste’? Welk
personeel precies?’ Vraag net zolang door over wat de 
ander bedoelt tot precies duidelijk is wat hij met zijn punt 
wil bereiken. Wees eerlijk bij het samenvatten en verpak 
daar niet uw eigen punten in. 

Toelichting
Het idee om zo snel mogelijk toetsingspunten van de 
ondernemingsraad in te brengen in de voorbereiding van 
plannen en besluiten, gaat ervan uit dat:
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Nog even geen
discussie
Vooral als  inventarisatie 
staande de vergadering 
gebeurt, is de verleiding 
groot direct te reageren 
op de inbreng van de 
ander. Vermijd dat. 
Het is in deze fase 
uitsluitend de bedoeling 
alle toetsingspunten die
er leven boven water
te krijgen. 

π tachtig procent van de toetsingspunten die de 
 ondernemingsraad uiteindelijk zal gebruiken voor de 
 beïnvloeding van een voorgenomen besluit, al te
 formuleren is op het moment dat alleen nog maar het 
 onderwerp bekend;
π de beïnvloedingsmogelijkheden van de ondernemings- 
 raad het grootst zijn aan het begin van een plan- en  
 besluitvormingsproces, en het kleinst als het plan of het  
 besluit min of meer volledig is uitgewerkt (bijvoorbeeld  
 in de vorm van een concrete advies- of instemmings- 
 aanvraag).

Maar we weten er nog te weinig van!
Het ontbreken van informatie is eerder een voordeel dan 
een nadeel. Hoe minder informatie des te makkelijker het 
is om een eerste lijst met toetsingspunten op te stellen. 
Detailinformatie over complexe bedrijfsmatige plannen 
werkt remmend op het formuleren van toetsingspunten. 
Het verwerken van nieuwe informatie gaat nu eenmaal 
gepaard met beïnvloeding. Informatie is meestal gekleurd 
door degene die het verstrekt. Het leidt de eigen menings-
vorming af omdat veel aandacht vereist is voor het 
begrijpen van de informatie. Bovendien zal een groot 
deel van de informatie niet van belang zijn voor uw 
meningsvorming. Het is vaak onnodige geestelijke ballast.

Ook nu nog geen discussie
Let ook goed op dat er in deze verduidelijkingsfase geen 
discussie ontstaat over wel of niet mee eens. Het gaat er 
slechts om de toetsingspunten helder te krijgen. Dit
vereist een hoge mate van zelfdiscipline bij de deelnem-
ers en een strakke hand van de voorzitter. Het heeft 
pas zin om te discussiëren als er tegenstrijdige toetsings-
punten zijn. Zie daarvoor de volgende paragraaf ‘Omgaan 
met tegenstrijdige toetsingspunten’.

Voorlopig
Misschien heeft u na fase 2 de indruk dat deze lijst van 
toetsingspunten niet volledig is. Dat klopt. Ook al zult u 
tijdens de etappe voortdurend de lijst aanvullen en 
verbeteren, volledig wordt hij nooit. Natuurlijk kunt u 
er een extern deskundige bij roepen en vragen welke 
toetsingspunten u zou kunnen toevoegen. Bij complexe 
vraagstukken kan dat heel waardevol zijn. Bedenk wel dat 
u daarmee een deel van uw eigen meningsvorming 
uitbesteedt aan een ander. Naarmate u meer met de 
Navigator werkmethode werkt, zult u meer op uw eigen 
kracht vertrouwen en ook merken dat het vinden van de 
toetsingspunten steeds beter gaat.

Tips
• Streef ernaar toetsingspunten positief te formuleren. Dus  
 niet: ‘geen gedwongen ontslagen’, maar wel: ‘personeel dat  
 boventallig is wordt binnen het bedrijf herplaatst of via  
 outplacement aan een baan geholpen’. Alleen als het niet  
 anders kan kunt u in eerste instantie negatief formuleren.
• Vaak borrelen bij de inventarisatie spontaan nieuwe 
 toetsingspunten op. Leg ze vast! 
• Gebruik bij het inventariseren hulpmiddelen zoals Post it- 
 papiertjes en/of een flip-over.
• Een toetsingspunt mag algemeen zijn of juist specifiek,  
 globaal of juist gedetailleerd. Bij het doorvragen komen vaak  
 specifiekere en gedetailleerdere toetsingspunten boven
 water. Dat kan prima zijn, maar het is ook een grote valkuil.  

 Hoe specifieker en preciezer de toetsingspunten, des 
 te meer ze neigen naar oplossingen. Maar die 
 oplossing hoeft helemaal niet de beste te zijn. 
 Bijvoorbeeld: ‘Personeel dat boventallig is, wordt 
 binnen het  bedrijf herplaatst in de productieafdeling 
 of wordt via het outplacementbureau SnelBaan aan 
 een baan geholpen’. Het kan best zijn dat herplaatsing 
 ook op een andere afdeling kan plaatsvinden en dat 
 er betere outplacementbureaus zijn dan SnelBaan.
 Het is de verantwoordelijkheid van de directie om 
 de beste oplossing uit te werken. De ondernemings-
 raad kijkt slechts of deze voldoet aan zijn 
 toetsingspunten.
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OMGAAN MET TEGENSTRIJDIGE TOETSINGSPUNTEN

Toetsingspunten zijn eigenlijk niets anders dan formuleringen 
van te realiseren doelen. En doelen kunnen conflicteren. 
Omdat u als navigator geen tegenstrijdige geluiden kunt 
laten horen, moeten tegenstrijdige toetsingspunten nu 
worden opgelost.

Op een hoger plan
Tegenstrijdige toetsingspunten kunt u net als andere 
meningsverschillen vaak oplossen door een bovenliggend 
wel gemeenschappelijk doel te vinden en te formuleren. 
Vraag de personen die de toetsingspunten hebben
ingebracht wat ze er eigenlijk mee willen realiseren. Waar 
gaat het ze feitelijk om? Het toetsingspunt ‘vermindering 
van het aantal managementfuncties’ kan bijvoorbeeld op 
gespannen voet staan met ‘geen gedwongen ontslagen’. 
De eerste inbreng blijkt bij navraag te zijn ingegeven door 
het ook bij andere leden aanwezig gevoel dat de organisatie 
de laatste jaren topzwaar is geworden. Het lid dat het 
tweede punt inbracht, vindt dat de ondernemingsraad alle 
personeelsbelangen behoort te behartigen, ook die van 
het managementkader. Ook daarvoor bestaat binnen de 
OR begrip. Uiteindelijk wordt het dilemma opgelost door 
het tweede punt te vervangen door: ‘Boventallig personeel 
krijgt een gelijkwaardige passende vervangende functie 
aangeboden; in- of extern’. De discussie leidt verder tot 
een nieuw toetsingspunt: ‘Er dient een evenwichtige 
verhouding te zijn tussen het aantal leidinggevenden en 
het aantal uitvoerende medewerkers’.

Blijvende tegenstelling
Lukt het niet de tegenstelling tussen twee doelen te 
overbruggen dan kunt u een besluit daarover het best 
voorlopig parkeren. Op een later moment zal de keuze 
wel moeten worden gemaakt. Desnoods door stemming. 
Mogelijk zijn dan de inzichten veranderd en ontstaat er 
wel consensus. Het kan ook zijn dat de tegenstellingen 
zijn terug te leiden op verschil in visie op de plaats, taak 
en functie van de ondernemingsraad in het bedrijf of de
instelling. Dergelijke verschillen krijgen vaak een
principieel karakter en kunnen de samenhang in de OR 
lelijk bedreigen. Soms blijkt dat, zodra er in alle rust over 
gesproken wordt, de verschillen niet zo groot zijn als 
aanvankelijk gedacht. Die rust ontbreekt u waarschijnlijk 
bij het opstellen van uw lijst met toetsingspunten. Zie 
hiervoor ook in hoofdstuk IV ‘Bepalen van een visie op 
medezeggenschap’.

Tip

Vermijdt discussie
over criteria waarover 
wel overeenstemming 
bestaat. Het lijkt over-
bodig, maar mensen 
praten graag over 
gemeenschappelijke 
standpunten. Dat moet 
dan maar buiten de 
vergadering. Er staat 
nog meer op de agenda... 
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OPSTELLEN EN VASTSTELLEN 

Het schriftelijk formuleren van de eerste lijst met
toetsingspunten kan het best na de vergadering gebeuren 
door bijvoorbeeld de (ambtelijk) secretaris. Met meer 
mensen een tekst opstellen is geen aantrekkelijke 
bezigheid. Daarbij worden de punten ook onderling 
geordend. Vervolgens moeten de OR-leden de lijst met 
toetsingspunten nog bekrachtigen. Dat kan het beste 
door het rond te sturen met het verzoek om eventuele 
aanvullingen of correcties schriftelijk in te dienen. Bij de 
verwerking van die reacties blijkt dan of het nodig is dit 
nog eens in de vergadering te brengen of dat er al sprake 
is van een OR-besluit.

Mandaat
Door de te volgen procedure vast te stellen in de
vergadering waarin de toetsingspunten zijn verzameld, 
kan de formele bekrachtiging zonder verdere vertraging 
plaatsvinden. De procedure kan uit de volgende onder-
delen bestaan: 
π De ondernemingsraad wijst één of meer leden aan die
  de eerste lijst met toetsingspunten ordenen en op 
 schrift zetten.
π De leden krijgen de kans om op de lijst te reageren 
 en wijzigingen voor te stellen. Een bruikbare methode
 hiervoor is het rondzenden per email. Daarbij wordt
 opgeroepen om verbetersuggesties te doen en
 uitsluitend bezwaar te maken tegen een of meer
 punten waarmee men het echt niet eens is. 
π Eén of enkele leden krijgen het mandaat om de
 eindredactie te doen en aan de hand van de reacties te
 besluiten of er nog een extra bespreking nodig is voor
 het vaststellen van de lijst.

Ordening van de toetsingspunten
De eerste lijst van toetsingspunten is rijp en groen tegelijk, 
algemeen en gedetailleerd, globaal en specifiek. Het is 
een chaos. Al is dat op dit moment niet geheel te
verhelpen, wat ordening bij het op schrift stellen ervan
geeft wel verbetering. Die ordening kan chronologisch of
logisch. 

Chronologisch
Voor de toepassing in het nog op te stellen actieplan 
is het prettig als de volgorde van de criteria op uw lijst 
overeenkomt met de chronologie van de voorbereiding en 
uitvoering van de plannen en besluiten van de directie. Als 
het tijdspad van de plannenmakers aan de ondenemings-
raad bekend is, kan de lijst met toetsingspunten direct 
al in de goede volgorde worden ingedeeld. Dan wordt 
meteen duidelijk welke toetsingspunten eerst aan bod 
komen en welke later.

Logisch
Ontbreekt het tijdspad van ontwikkeling, besluitvorming 
en uitvoering nog, dan ligt een logische indeling voor 
de hand. Vele indelingen zijn daarvoor mogelijk. Veel 
gebruikt is de volgende.
Inhoudelijk
π Voorbereiding
  • Bedrijfsmatige toetsingspunten
  • Personele toetsingspunten 
π Uitvoering
  • Bedrijfsmatige toetsingspunten
  • Personele toetsingspunten
Procesmatig
π Toetsingspunten over het plan- en 
 besluitvormingsproces
π Toetsingspunten over de betrokkenheid van de 
 ondernemingsraad (inclusief de toekomstige rol en/of
 structuur van de medezeggenschap voor zover aan de
 orde).
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Gewicht
Al ordenend zult u bepaalde punten weer net iets
scherper formuleren en mogelijk ook nieuwe toetsings-
punten opsporen. Daarnaast krijgt u hierbij ook een
betere indruk over het relatieve gewicht van de onderdelen 
van de lijst. Een bepaald criterium kan het karakter
hebben van een wens: ‘Het zou fijn zijn als...’. Andere 
daarentegen kunnen mogelijk breekpunten bevatten:
‘Als ... niet gebeurt, dan gaat de OR dwarsliggen.’
Dit inzicht kunt u misschien vastleggen in een kleur of 
andere aanduiding.

Toevoegen aan routeboek
Met de eerste lijst van toetsingspunten heeft u een be-
langrijk deel van uw routeboek af. Namelijk de punten in 
route die de bestuurder volgens u moet aandoen in de 
etappe.

Tips
De lijst met toetsingspunten die u op dit moment 
aan het ontwerpen bent, is niet bedoeld als 
onderhandelingsdocument. Formuleer precies wat 
u wilt bereiken en bouw geen wisselgeld in. 
Later kan het nodig zijn resterende punten uit 
te onderhandelen. Zie daarvoor in hoofdstuk II 
‘Onderhandelen’. Het is in deze fase niet 
noodzakelijk om een volledige en sluitende lijst 
met toetsingspunten te hebben. De lijst zal later 
naar aanleiding van het voortgangsoverleg 
worden bijgesteld. Fouten of omissies kunnen 
dan makkelijk worden hersteld. Dat is ook de 
reden dat de ondernemingsraad zonder apart een 
gezamenlijk besluit te nemen over de eerste lijst, 
één of enkele leden het mandaat kan geven om de 
eindredactie van de lijst te doen. Dit kan veel tijd 
besparen. Het kan vanuit tactisch oogpunt nuttig 
zijn een aantal punten achter de hand te houden 
en niet aan de lijst toe te voegen. Bijvoorbeeld: 
toetsingspunten die thuishoren in een sociaal plan, 
terwijl op dit moment nog niet duidelijk is of er een 
sociaal plan moet komen.
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KIEZEN VAN EEN ROUTE

In het routeboek zet u niet alleen uw toetsingspunten,
maar bepaalt u ook wanneer en op welke wijze u de lijst 
met toetsingspunten inbrengt in de besluitvorming. 
Daarvoor moet u eerst weten wat voor een soort route 
u gaat volgen. In beginsel zijn er drie typen routes. De 
keuze tussen deze typen wordt bepaald door de
omstandigheden en door uw eigen rolopvatting in het 
betreffende onderwerp. 

Typen routes
1 Afwachten
U kunt uw lijst met toetsingspunten bij u houden totdat 
de bestuurder zijn plannen heeft geconcretiseerd, aan u 
voorlegt en met u bespreekt. Vaak zal het daarbij gaan 
om een ingediende advies- of instemmingsaanvraag. 
U gebruikt de lijst dan voor het beoordelen van het voor-
genomen besluit of regeling en de opbrengst daarvan 
voor het overleg en uw uiteindelijke standpunt. U laat op 
deze wijze veel mogelijkheden tot beïnvloeding liggen, 
maar er kunnen redenen zijn waarom u daar bewust voor 
kiest. Deze route wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk
IIA ‘Alternatieve routes’.

2 Initiatief nemen
U kunt de lijst met toetsingspunten ook gebruiken om 
het betreffende onderwerp onder de aandacht van de 
bestuurder te brengen en – afhankelijk van zijn reactie 
– voor het benutten van uw mondeling of schriftelijk 
initiatiefrecht. Deze route doet zich voor als u een 
probleem signaleert, iets wil realiseren waaraan de 
bestuurder onvoldoende aandacht besteedt of als u meent 
beter dan de bestuurder in staat te zijn om tot een plan 
of regeling te komen. Ook deze route wordt verder 
uitgewerkt in hoofdstuk IIA ‘Alternatieve routes’.

3 Navigatorrol vervullen
In de meeste gevallen zal het gaan om onderwerpen 
die via de bestuurder op u af komen en waarvan u heeft 
bepaald dat u daar maximale invloed op wilt uitoefenen. 
Het is dan zaak zo snel mogelijk met de lijst van 
toetsingspunten aan de slag te gaan. Aan deze route
is het volgende hoofdstuk geheel gewijd. Het is ook 
veruit de meest aantrekkelijke route: het makkelijkst te 
volgen en met de meeste kans op succes.

Leeswijzer
Alle stappen van dit hoofdstuk - de voorbereiding 
van de etappe - zijn nodig voor alle drie de routes. 
Kiest u bij een bepaald onderwerp voor de route 
van het afwachten, dan kunt u nu meteen door 
naar het betreffende onder deel van hoofdstuk IIA.
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OPSTELLEN VAN EEN ACTIEPLAN

Nadat u heeft bepaald WAT u eigenlijk wilt bereiken, is
het nu tijd om vast te stellen HOE u dan denkt te gaan 
doen. Daarbij gaat het dus om een stappen- of aktieplan 
waarmee u aangeeft hoe u de etappe wilt gaan afleggen. 
Centraal daarin staat steeds het overleg met de coureur/ 
bestuurder dat we in dit methodeboek verder ‘voortgangs-
overleg’ noemen.

Vooraf
Het is ondoenlijk om hier precieze aanwijzingen te geven 
over hoe u uw toetsingspunten het best kunt omzetten in 
bijpassende acties. Deze aanpak wordt geheel bepaald 
door de context waarin u het medezeggenschapswerk 
verricht, inclusief de werkverhouding met de bestuurder. 
In rally-terminologie: uw actieplan wordt bepaald door: 
- kenmerken van weg, omgeving, weersomstandigheden, 
 rallyauto, teamkwaliteiten en dergelijke;
- de mate waarin navigator en coureur op elkaar zijn
 ingespeeld.
Wel kunnen we u wat procedurele aanwijzingen geven om 
tot die vertaling naar de eigen situatie te komen. 

Aanwijzingen
• Bepaal hoe en wanneer u de toetsingspunten bij welke
  instantie bekend maakt. In ieder geval bij de
 bestuurder. Maar ook bij de achterban, en andere
 interne en externe instanties. Het gaat daarbij niet
 alleen om het verwerven van steun maar ook om het
 verkrijgen van feedback op uw eerste en dus
 voorlopige criteriakeuzes.
• Bepaal op welke wijze de voortgang van de plannen en
 de controle op de verwerking van de toetsingspunten
 in de plannen worden gecontroleerd en besproken
 Dat kan in de reguliere vergaderingen of frequenter
 in een commissie. 

Tip
Als een onderwerp minder 
complex is, dan kan het 
werkplan ook staande de 
vergadering worden vastgesteld.
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AFSPRAKEN MAKEN OVER DE NAVIGATORROL

Liefst moet het voor de bestuurder vooraf duidelijk
zijn welke aanpak u voorstaat. Namelijk dat u zo vroeg 
mogelijk kenbaar zult maken wat u belangrijk vindt en 
voortdurend zult bewaken dat daarmee rekening wordt 
gehouden. Bij voorkeur bent u ook open over hoe u de 
achterban en anderen daarbij wilt betrekken. Wat zit 
er daarbij voor hem in? Inhoudelijke inbreng, mede-
verantwoordelijkheid van de OR en een beter draagvlak 
onder het uiteindelijke besluit. Een mogelijke advies- en/
of de instemmingsaanvraag zal daardoor snel worden 
afgehandeld. Het ligt dan voor de hand dat er over deze 
rol snel een aantal afspraken worden gemaakt. Absoluut 
noodzakelijk is dit niet.

Mogelijke afspraken
Maak zo snel mogelijk (voorlopige) afspraken met de
bestuurder over:
1 Tijdspad. Wanneer worden welke stappen gezet in

 het besluitvormingsproces? Liefst tot en met de
 mogelijke advies- of instemmingsaanvraag.

2 Lijst met toetsingspunten. Het plannen van een
 eerste, open overleg over de lijst met toetsingspunten.

3 Voortgangsbesprekingen. De ondernemingsraad
 krijgt de mogelijkheid om regelmatig met de
 plannenmakers – bestuurder en mogelijk anderen - 
 de voortgang te bespreken. Daar krijgt de
 ondernemingsraad informatie over de voortgang
 en controleert hij of rekening gehouden is met de
 toetsingspunten en wordt bediscussieerd waarom
 wel en waarom niet. 

4 Contact met de achterban. De ondernemingsraad
 kondigt aan dat hij over de lijst met toetsingspunten
 en de voortgang contact heeft met de achterban.

5 Contact met anderen. De ondernemingsraad en de
 bestuurder spreken af dat de ondernemingsraad
 op eigen initiatief kan communiceren met andere
 betrokkenen over de toetsingspunten en de
 voortgang (RvT/RvC, stichtings- of verenigings-
 bestuur, divisieleiding, concernbestuur, aandeel-
 houders, politiek et cetera). De bestuurder wordt
 hiervan op de hoogte gehouden.

6 Aanpassen toetsingspunten. De ondernemingsraad
 zal de toetsingspunten wijzigen naar aanleiding van
 het overleg met de bestuurder, voortgangsinformatie,
 contact met de achterban, communicatie met andere
  betrokkenen en voortschrijdend inzicht.
7 Gemotiveerde besluitvorming. De bestuurder zal

 steeds en tijdig aangeven waarom hij bepaalde
 toetsingspunten niet overneemt in de besluitvorming. 

8 Snelle afhandeling door de ondernemingsraad.
 De ondernemingsraad garandeert de bestuurder
 een snelle afhandeling van de advies- en/of
 instemmingsaanvragen, als aan de voorgaande
 afspraken is voldaan.

Tip
Deze afspraken zijn niet noodzakelijk, wel 
wenselijk. Als u voor de eerste keer deze 
methode gaat toepassen, dan is uw bestuurder 
wellicht niet geneigd om dit soort afspraken 
te maken. Daarmee is de werkmethode nog 
steeds waardevol. U kunt de werkmethode
gewoon toepassen. Bijvoorbeeld als proef, 
bij een speciaal daarvoor geselecteerd 
onderwerp. Als de bestuurder in de praktijk 
heeft gezien hoe de aanpak werkt, dan is de 
kans groter dat hij in het vervolg op basis van 
dergelijke afspraken wil werken. Als u het 
voortgangsoverleg wil delegeren naar een 
commissie, dan moet deze commissie een 
duidelijke taakomschrijving krijgen en een 
mandaat. 
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Meestal past u de Navigatormethode toe op een al lopende ontwikkeling. Ook als er u vroegtijdig over wordt 
geïnformeerd, is er toch al enige planvorming aan vooraf gegaan. Soms is er zelfs al een flink deel van de etappe 
afgelegd voordat de OR in beeld komt. Er is dus sprake van een rijdende trein, liever rallyauto. Hoe komt u alsnog 
aan boord om de Navigatorrol te vervullen?

De navigator heeft een routeboek met eigen wensen, 
ideeën en een actieplan over hoe die te realiseren. Dat 
is uw bagage en daarom mocht u niet beginnen zonder 
u in hoofdstuk I goed voor te bereiden. Want als u met 
lege handen naast de coureur gaat zitten, had u wat hem 
betreft ook langs de kant kunnen blijven staan. Zelfs als 
u uw bijdragen wel op orde hebt – het routeboek – is het 
niet altijd eenvoudig om uw bestuurder te laten inzien 
dat hij maar beter aandachtig naar u kan luisteren. Dat 
geldt zeker als u deze rol voor de eerste keer kiest. Het 
is de kunst om hem te laten merken dat hij zijn voordeel 
kan doen met uw betrokkenheid. Hoe meer hij daarvan 
overtuigd is, des te makkelijker is het voor u om invloed te 
hebben op het verloop en het eindpunt van de etappe.

Basisopstelling van de navigator
Dit hoofdstuk beschrijft in een aantal achtereenvolgende 
stappen hoe u uw routeboek kunt hanteren ten voordele 
van de werknemers, de onderneming en de bestuurder. 
Daarbij maakt het heel veel uit hoe u zich als OR 
presenteert in uw (nieuwe) navigatorrol. Hoeveel druk 
legt u op uw inbreng? Er zijn twee uitersten in deze 
basisopstelling. Tussen beide zult u navigeren:
π De OR laat weten wat hij er nu van vindt (de toetsings-
 punten) en controleert voortdurend of de bestuurder
 hier serieus mee aan de slag gaat.
π De OR laat weten wat hij er nu van vindt (de toetsings-
 punten) en hij laat aan de bestuurder over wat hij
 ermee doet.

Ondernemersvrijheid
In de Nederlandse arbeidsverhoudingen maakt de 
ondernemer de dienst uit. Namens deze neemt de
bestuurder de besluiten. Het staat hem – binnen de
grenzen van de wet – vrij om zich daarbij te laten leiden 

door inbreng van anderen, waaronder de ondernemings-
raad. U kunt zich dus inderdaad op laatstgenoemde wijze 
opstellen: ‘Kijk maar wat je ermee doet. Wij zijn slechts 
verantwoordelijk voor ons advies, niet voor het uiteindelijke
besluit’. Erg bevredigend is zo’n werkwijze niet. U heeft 
zich in een kwestie verdiept en daar weloverwogen 
toetsingspunten voor opgesteld, waarvan u meent dat 
ze bijdragen aan de kwaliteit van het besluit. U zult dus 
proberen steun te verwerven voor uw bijdragen. Zowel 
bij de bestuurder als bij andere betrokkenen. Nogmaals, 
het staat u vrij om u te beperken tot het aandragen van 
uw toetsingspunten, maar in dit hoofdstuk zitten we op de 
eerste lijn: u gaat als navigator met uw punten aan
de slag.

II De etappe

Mede-zeggenschap
Het is niet te verwachten dat de bestuurder al uw 
punten ongewijzigd zal overnemen. Soms kan hij u 
met argumenten overtuigen dat een bepaalde OR-
norm niet goed zou uitpakken. Op andere punten 
blijft er – ook na herhaald overleg - sprake van 
meningsverschillen. Bedenk dan dat u
medezeggenschap heeft, geen zeggenschap.
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AANBIEDEN VAN DE LIJST MET TOETSINGSPUNTEN

Aan de al afgelegde afstand in de etappe – de vorderingen
in het besluitvormingsproces – kunt u nu niets meer doen. 
Het is nu zaak zo snel en doelgericht mogelijk uw rol van 
navigator te vervullen. De volgende keer zorgt u ervoor 
dat u er sneller bij bent.

Presentatie 
Biedt uw eerste lijst met toetsingspunten zo snel mogelijk 
aan de bestuurder aan. Maak hem duidelijk dat dit een 
weergave is van wat de OR op dit moment belangrijk vindt 
in het proces van planvorming en besluitvoorbereiding. 
Leg er de nadruk op dat het hier geen onwrikbare en 
volledige lijst van punten betreft, maar een weergave van 
wat de raad er nu van vindt.

De eerste keer
Als u de Navigator werkmethode voor het eerst 
toepast, dan komt de lijst met toetsingspunten voor 
de bestuurder als een verrassing. Misschien voelt hij 
zich overvallen en in ieder geval weet hij niet goed 
hoe hij de toetsingspunten moet interpreteren. 
Besteed veel aandacht aan de introductie en 
intenties van deze werkwijze. Zorg ervoor dat de 
bestuurder weet wat hij in het vervolgtraject van u 
kan verwachten. Maak bovenal duidelijk dat de lijst 

van toetsingspunten niet een programma van eisen 
is, maar een document waarover u wilt discussiëren 
in de loop van de voorbereiding van de plannen en 
besluiten. En ook, dat deze aanpak in hoge mate 
bijdraagt aan het draagvlak van de plannen en 
besluiten in de onderneming. En aan de snelheid 
waarmee u uw wettelijke bevoegdheden zult 
uitoefenen.

Puntsgewijs
π Overhandig de lijst met toetsingspunten aan de
 bestuurder.
π Laat hem weten dat deze punten ook naar de
 betrokken medewerkers gaan en naar anderen in de
 onderneming die verantwoordelijk zijn voor de
 voorbereiding van deze plannen en besluiten.
π Benadruk dat het om een eerste voorlopige lijst gaat
 die u zult bijstellen naar aanleiding van het voortgang-
 overleg, contacten met de achterban en andere
 partijen en het eigen voortschrijdend inzicht.
π Maak een afspraak over een eerste
 (voortgangs)overleg over deze lijst.

Let op
De bestuurder is altijd de eerste die de lijst met toetsings-
punten ontvangt; hij is nu eenmaal uw eerste aanspreek-
punt en overlegpartner. Passeer de bestuurder niet, want 
dat leidt tot nodeloze ergernis. Als u reeds enige tijd met 
de Navigator werkmethode werkt, dan weet de bestuurder 
waar hij met zo’n lijst aan toe is. U kunt dan terug-
vallen op eerdere afspraken en ervaringen. Het proces
zal vloeiender verlopen.
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VOORTGANGSOVERLEG

Als de lijst met toetsingspunten eenmaal in eerste
instantie is opgesteld en aan de bestuurder is over-
handigd, dan is het daarmee nog niet af. Het gaat erom 
dat het OR-document in het proces van planvorming en 
besluitvoorbereiding wordt ingebracht. Vervolgens moet 
regelmatig worden gecontroleerd of en in hoeverre er 
rekening mee wordt gehouden. Tot slot is feedback
onmisbaar voor het verbeteren en aanvullen van het 
routeboek van de navigator. 

Plannenmakers
De bestuurder is zelden de enige die betrokken is bij de 
verdere ontwikkeling. Meestal is hij de spits van een team 
van betrokkenen. Er zijn zelfs situaties waarin anderen 
eindverantwoordelijk zijn en hij slechts uitvoerder met 
een beperkte vrijheid van handelen. Zorg ervoor dat de 
lijst met toetsingspunten - en later de wijzigingen - op het 
bureau van de plannenmakers en eindverantwoordelijken 
terecht komt. In internationale concerns of bij fusie en
overnames bevinden die zich veelal buiten de onderneming.
Zie de paragraaf ‘Contact met anderen’ in dit hoofdstuk.

Inhoud en frequentie
Bepreek regelmatig met de bestuurder de voortgang en 
nieuwe ontwikkelingen. De regelmaat wordt bepaald door 
het soort plan. Bij complexe plannen en besluiten kan het
nodig zijn om één keer per twee of drie weken met de 
bestuurder te overleggen. Voor u is het van belang om: 
1 te horen hoe de besluitvoorbereiding verloopt.
 Het gaat daarbij niet om het aanhoren van de
 gedetailleerde inhoud van de plannen, maar om de

 grote lijnen daarin. Dus ook hier geldt dat u uiterst
 terughoudend moet zijn in het opvragen en
 ontvangen van informatie. Het gaat er vooral om
 goed te luisteren en te ontdekken of er wellicht
 ontwikkelingen zijn in de plannenmakerij die een
 detaillering, wijziging of uitbreiding van de lijst met 
 toetsingspunten nodig maken.
2 na te gaan of en in hoeverre, en waarom wel of niet,
 in de plannen rekening wordt gehouden met uw
 toetsingspunten. Hierover mag u - nee, mòet u - 
 vragen stellen en doorvragen. Net zo lang totdat
 klip en klaar is waarom al dan niet rekening is
 gehouden met de toetsingspunten.

LSD
Het stellen van vragen is een kunst op zich.
Gebruik de zogenaamde LSD-methode: luisteren, 
samenvatten, doorvragen. Begin met open
vragen (wat, waarom, welke), want daarmee zal 
uw gesprekspartner vanuit zijn eigen perspectief 
een antwoord geven. Wellicht ontdekt u daarin 
nieuwe gezichtspunten voor de medezeggen-
schap. Geef uw gesprekspartner regelmatig in 
tussentijdse samenvattingen te kennen, hoe u 
zijn antwoorden interpreteert. Dat geeft u beide 
de mogelijkheid om misverstanden te voorkomen. 
Als de samenvatting correct is, vraag dan gericht 
door naar ‘open eindjes’, nog niet opgehelderde 
aspecten.
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CONTACT MET ACHTERBAN

De ondernemingsraad is op de eerste plaats een
vertegenwoordigend orgaan. Dat verplicht niet alleen 
tot regelmatig contact met de betrokken achterban, dat 
contact versterkt ook uw positie en inbreng als navigator. 
Uw bestuurder voelt feilloos aan of de OR voor zichzelf 
spreekt of ook namens anderen. Door de inzet van de 
ondernemingsraad bij de achterban bekend te maken 
ontstaat er een extra druk op de plannenmakers en
beleidsverantwoordelijken om zorgvuldig te werk te gaan.

De inzet van de OR staat centraal
Het is niet ongebruikelijk dat een ondernemingsraad 
mensen benadert om ze te vragen wat ze vinden van de 
plannen van de directie. Dat is een lastige vraag, want 
waar te beginnen bij het antwoord? Als u nu eerst laat 
weten waar de OR zich voor in zet, maakt u het uw
achterban makkelijker. Ze kunnen nu reageren.
Instemmend, afwijzend of aanvullend. Daar kunt u wat 
mee, met die reacties. Tegelijkertijd krijgen ze een veel 
beter beeld van ‘hun’ OR. Die staat klaarblijkelijk ergens 
voor. En nodigt dan ook nog eens uit om tegen zijn
voorlopige standpunten aan te schoppen!  Hun reacties 
neemt u mee en verwerkt u in de lijst van toetsingspunten.
Vergeet niet de achterban te laten weten wat u met hun 
inbreng heeft gedaan.

Vormen
Er zijn verschillende manieren om de betrokken achterban
te raadplegen en achter uw punten te krijgen:
π Schriftelijke enquête: vooral bij ontwikkelingen
 waarvoor ondernemingsbreed belangstelling bestaat.
 Bereid de vragen goed voor en zorg ervoor dat de
 opbrengst makkelijk te verwerken is.
π Personeelsbijeenkomst: vooral bij ontwikkelingen die
 van belang zijn voor een bepaalde afdeling of locatie.
 Zorg voor een korte, heldere uiteenzetting van uw

 toetsingspunten – bijvoorbeeld via Powerpoint – en 
 reserveer veel tijd voor reacties van de aanwezigen.
π Voor onderwerpen die zich in een zeer beperkte
 belangstelling kunnen verheugen, kunt u overwegen
 voornamelijk te laten weten wat de OR er nu van vindt
 en volstaan met het vermelden van de mogelijkheid
 tot reageren. Intranet of een bulletin zijn bijpassende
 middelen.
π U kunt uw lijst van voorlopige toetsingspunten ook
 uitdrukkelijk ter besluitvorming aanbieden.
 Bijvoorbeeld via stemming, schriftelijk of bij
 handopsteking. 
π Participatie: met name bij ontwikkelingen waarvan de
 OR bij bepaalde personen meer deskundigheid
 verwacht dan onder zijn eigen leden, loont het om
 een werkgroep in te stellen die de OR gevraagd en
 ongevraagd van advies dient. 

Vervolg
Wat voor een vorm u ook kiest, het is altijd van belang de 
op deze wijze betrokken collega’s op de hoogte te houden 
van de verdere vorderingen. Val ze niet lastig
met procedurele kwesties en beperk u tot resultaten.

Geheimhouding
Opgelegde geheimhouding kan het contact met 
de achterban over de toetsingspunten van de 
OR onmogelijk maken. Wees dus terughoudend 
met de acceptatie ervan en maak in ieder geval 
afspraken over:
n Welke informatie precies geheim is;
n Ten aanzien van wie de geheimhouding
 NIET geldt;
n Hoe lang de geheimhouding duurt. 
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CONTACT MET ANDEREN

Zoals opgemerkt is de bestuurder doorgaans niet meer
dan de aanvoerder van een team van plannenmakers en 
besluitvormers. Soms is hij zelfs ondergeschikt aan de 
besluiten van anderen en heeft hij vooral tot taak
bepaalde opdrachten uit te voeren.

Welke anderen?
U moet er voor zorgen dat uw boodschap serieus in over-
weging wordt genomen door die personen en organen 
die zowel direct als indirect invloed uitoefenen op de plan-
voorbereiding en de besluitvorming over het onderwerp. 
Daarbij kan het gaan om uiteenlopende functionarissen 
en instanties. Bijvoorbeeld projectteams, management-
team, divisie-, regio- of landen-directie, concerndirectie, 
verenigingsbestuur, stichtingsbestuur, raad van toezicht, 
raad van commissarissen, aandeelhouders, vakbonden, 
politieke bestuurders en politieke partijen. Uw eerste zorg 
bij dit onderdeel van de etappe is dus te achterhalen wie 
er nog meer bij betrokken zijn en welk gewicht hun stem 
in het geheel heeft. Richt daarop uw acties, breng deze 
spelers op de hoogte van uw (voorlopige) toetsingspunten.

Tips

Tips
• U informeert niet alleen deze organen over de lijst met
 toetsingspunten, maar zorgt zo mogelijk er ook voor
 dat uw punten er worden besproken. Probeer op de
 hoogte te blijven welke punten steun krijgen en om
 welke redenen anderen worden verworpen. Informele
 (en formele) contacten tussen een lid van de OR en
 een lid van het betreffende orgaan zijn hiervoor
 onmisbaar.
• Het informeren van andere besluitvoorbereidende of
 beslissende instanties kan met of zonder medewerking

 van de bestuurder. Om de werkverhoudingen met de
 bestuurder goed te houden is het beter altijd eerst te
 proberen om zijn medewerking te krijgen. Als dat niet
 lukt, zorg er dan in ieder geval voor dat hij op de
 hoogte is van wie u verder informeert.
• Maak u bij deze contacten in ieder geval niet
 afhankelijk van uw bestuurder. Bouw continu aan
 uw eigen netwerk, zodat u er op momenten als
 deze gebruik van kunt maken.

Achtergrond
Een lijst met toetsingspunten doet zijn werk beter 
naarmate het breder bekend wordt gemaakt in 
het sociale krachtenveld van de onderneming. 
Bredere bespreking bevordert de discussie en het 
draagvlak van de inzet van de ondernemingsraad. 
Het is daarom gewenst om zowel contact te
leggen met de bestuurder en de achterban, 
als ook met plannenmakers en/of eind-
verantwoordelijken voor besluiten en regelingen 
die zich op een hoger hiërarchisch niveau van de 
organisatie bevinden, als met andere toezicht-
houdende en beleidsbepalende organen. En
soms komen ook andere externe partijen om 
de hoek kijken, zoals politieke organen, partijen 
en andere stakeholders.
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Opgepast
Waak ervoor niet te ver te gaan met het toepassen 
van SMART. Toetsingspunten kunnen overgaan in 
oplossingen. Daarvoor ontbreekt vaak de tijd en de 
kennis. De kans is groot dat u niet de beste oplossing 
kiest en dat er betere oplossingen denkbaar zijn. Als u 
zich eenmaal fixeert op een oplossing dan komen andere 
oplossingen moeilijk in beeld (tunnel-visie). Bovendien 
is het de taak van het management en niet die van de 
ondernemingsraad om met oplossingen te komen. De lijst 
met toetsingspunten maakt het mogelijk oplossingen van 

BIJSTELLEN TOETSINGSPUNTEN

Tijdens het rijden van de etappe stelt u uw lijst met 
toetsingspunten regelmatig bij. Wat is anders de 
betekenis van de voortgangsinformatie, het contact met 
de achterban, de communicatie met andere betrokkenen 
en uw voortschrijdend inzicht? Doe dit niet te vaak, maar 
houd wel rekening met de snelheid van de ontwikkelingen.

Vooraf
π Zet de lijst van toetsingspunten als het kan in 
 chronologische volgorde. Een voor de hand liggende 
 eerste indeling van de lijst met toetsingspunten is die 
 in voorbereiding en uitvoering, en verder net zo 
 gedetailleerd als het stappenplan van de plannen-
 makers. Op deze wijze wordt duidelijk welke 
 toetsinspunten het eerst van belang zijn en welke later. 
 Daarmee wordt het tevens mogelijk om urgente 
 toetsingspunten te identificeren. Deze urgente  
 punten krijgen extra aandacht in de volgende 
 voortgangs bespreking.
π Merk toetsingspunten aan als ‘breekpunten’, zodra u ze 
 als zodanig herkent. Het signaal dat hiervan uit gaat is
 duidelijk: Als niet aan deze punten wordt voldaan dan is 
 het plan of het besluit voor de ondernemingsraad 
 onacceptabel. Ga hier niet te snel toe over, maar zorg er 
 wel voor dat het de bestuurder weet hoe zwaar dat punt 
 weegt.

Ontwikkeling
π Breid de lijst met toetsingspunten uit met nieuwe punten 
 en schrap bestaande punten die bij nader inzien toch 
 niet van belang zijn. Nieuwe punten komen er bij als de 
 ontwikkelingen van de plannen daartoe aanleiding 
 geven. Bestaande punten vervallen als goed 
 gemotiveerd is dat ze niet goed of overbodig zijn.
π Verfijn de toetsingspunten. Daarvoor kan de SMART-
 methode worden gebruikt: 
 1 Is het punt Specifiek? Specifiek wil hier zeggen, zo 
  goed mogelijk thematisch afgegrensd. Een globaal 
  toetsingspunt kan worden vervangen door 
  meerdere specifieke toetsingspunten.
 2 Is het punt Meetbaar? Bijvoorbeeld ‘de 
  solvabiliteit mag door de plannen niet beneden de 
  30 procent uitkomen’.
 3 Is het punt Acceptabel? Dat wil zeggen, acceptabel 
  voor de ondernemingsraad.
 4 Is het punt Realistisch? In de betekenis van 
  haalbaar binnen de gegeven omstandigheden.
  Dit aspect is vaak moeilijk vast te stellen en kan 
  dan later dwingen tot herziening van het 
  toetsingspunt. 
 5 Is het punt Tijdsgebonden? Bijvoorbeeld: het 
  solvabiliteitspercentage moet binnen 6 maanden 
  boven de 30 procent zijn.

het management te beoordelen. Hierop zijn twee 
uitzonderingen. In de eerste plaats bepaalt u zelf uw 
wensen ten aanzien van uw betrokkenheid in het hele 
proces. Op dat gebied is het zelfs aan te raden zo
specifiek en concreet mogelijk te zijn. In de tweede plaats 
kan de ondernemingsraad er voor kiezen om een eigen 
voorstel te ontwikkelen. In die situatie kan het voorkomen 
dat u (al dan niet met steun van deskundigen) een eigen 
oplossing of alternatief bedenkt en volledig uitwerkt.
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ONDERHANDELEN

Gaande de etappe, maar vooral vlak voor de finish, kan
de noodzaak tot onderhandelen zich aankondigen. Er
worden een of meer toetsingspunten niet gehonoreerd
en in uw rol van navigator wilt u daar toch een ultieme
poging toe doen. Er moet dan eerst een onder handelings-
situatie worden gecreëerd.

Hoe komt u tot onderhandelen?
Er zijn diverse methoden om de wederpartij tot onder-
handelen te bewegen. Meestal versterken ze elkaar en 
kunnen ze het beste in combinatie met elkaar of staps-
gewijs na elkaar - opbouwen van de druk - worden 
toegepast. Uw wettelijke bevoegdheden spelen hierbij 
een rol.
π Mobiliseer de opinie van de achterban. Daarvoor zijn
 tal van mogelijkheden zoals een handtekeningenactie,
 opiniepeiling of personeelsbijeenkomst.
π Mobiliseer de opinie en medewerking van andere 
 factoren in het krachtenveld. 
π Onthoud u van instemming of adviseer afwijzend. Bij
 instemmingstrajecten betekent dit dat de bestuurder
 gedwongen is om met de ondernemingsraad in
 overleg/ onderhandeling te treden. Bij adviestrajecten
 kan een duidelijk ‘nee’ aanleiding zijn voor vervolg-
 overleg/ onderhandelingen omdat deze houding kan
 leiden tot uitstel met een maand en een beroep bij de
 Ondernemingskamer. Deze weg is alleen zinvol als alle
 andere mogelijkheden zijn uitgeput en als er echt
 zwaarwegende breekpunten voor u over zijn gebleven.
π Eén van de manieren om een onderhandelingssituatie
 te creëren is het indienen van een conceptadvies.
 Dit dient dan als onderhandelingsdocument. Het bevat,
 naast het komende advies op hoofdlijnen en de
 afspraken die er al zijn gemaakt, de verdere inzet 
 van de ondernemingsraad.
π Maak in noodsituaties gebruik van de tijdsklem. Het
 komt er op neer dat u tijd rekt. Probeer dit middel
 echter het liefst helemaal te vermijden. Bestuurders
 gruwen ervan. Heel soms moet de ondernemingsraad
 het echter inzetten om rampen te voorkomen. 

Toelichting
De navigator werkmethode voor de ondernemingsraad
en PVT® gaat uit van dialoog en niet van onderhandelen. 
De lijst van toetsingspunten die de ondernemingsraad
inbrengt in de voorbereiding van plannen en besluiten is
niet geschikt als onderhandelingsdocument.
π Een ondernemingsraad die  wil onderhandelen zet
 de toetsingspunten hoger in. Wensen, doelen en
 voorwaarden worden scherper geformuleerd dan het
 beoogde eindresultaat. Op die manier zou elke
 bespreking van de voortgang van de plannen tevens
 een onderhandelingssituatie te weeg brengen. De
 open discussie, primair gericht op samenwerken,
 verdwijnt daarmee uit het vizier.
π Onderhandelen gaan over een vast pakket van
 punten. Essentieel in de Navigatormethode is dat de
 lijst van toetsingspunten een voorlopig karakter heeft
 en gaandeweg de voortgangsbesprekingen wijzigt en
 zelfs uitbreidt.

Tip
Probeer zeker om tot onderhandelen te komen 
als er in het zicht van de finish nog breekpunten 
over zijn. Een verstandige bestuurder zal 
overigens proberen om voorafgaande aan uw 
definitieve advies uw breekpunten van tafel te 
krijgen. Kortom; zal willen onderhandelen, als u 
duidelijk aangeeft wat uw breekpunten zijn.
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Alternatieve route ‘Afwachten’
U kunt uw lijst met toetsingspunten bij u houden totdat 
de bestuurder zijn plannen heeft geconcretiseerd, aan u 
voorlegt en met u bespreekt. Vaak zal het daarbij gaan 
om een ingediende advies- of instemmingsaanvraag. U 
gebruikt de lijst dan voor het beoordelen van het voor-
genomen besluit of regeling en de opbrengst daarvan 
voor het overleg en uw uiteindelijke standpunt. U laat op 
deze wijze veel mogelijkheden tot beïnvloeding liggen, 
maar er kunnen redenen zijn waarom u daar bewust voor 
kiest.

Waarom afwachten?
De voordelen van de route ‘afwachten’ zijn:
π Het kost u weinig tijd. De voorbereiding is al gedaan 
 en op het moment van de aanvraag kunt u snel uw
 onderbouwde mening geven. U hoeft niet te
 investeren in voortgangsoverleg en contacten met
 andere spelers. Het is wel raadzaam de achterban
 te raadplegen over hun mening over het 
 voorgenomen besluit.
π U behoudt schone handen. Ten opzichte van uw
 achterban vervult u de rol van onafhankelijke en
 kritische waakhond en verbetert u mogelijk uw
 imago.

Alternatieve route ‘Initiatief nemen’
U kunt de lijst met toetsingspunten ook gebruiken om 
het betreffende onderwerp onder de aandacht van de 
bestuurder te brengen en – afhankelijk van zijn reactie – 
voor het benutten van uw mondeling of schriftelijk 
initiatiefrecht. Deze route doet zich voor als u een 
probleem signaleert, iets wilt realiseren waaraan de 
bestuurder onvoldoende aandacht besteedt of als u 
meent beter dan de bestuurder in staat te zijn om tot 
een plan of regeling te komen. 

IIA Alternatieve routes

De voorkeursroute van de Navigatormethodiek is die waarbij de OR de rol van navigator vervult en zo snel mogelijk
plaats neemt in de rallyauto om de coureur-bestuurder van advies te dienen. Soms kunnen er goede redenen zijn om af 
te zien van die rol en de lijst met toetsingspunten op een andere manier te gebruiken. De OR staat aan de kant of volgt 
een eigen route. Daarover gaat dit hoofdstuk. 

Gedwongen afwachten
Soms wordt u als OR voor het 
blok gezet en overvallen met 
een adviesaanvraag die op 
geen enkele wijze is
aangekondigd of te voorzien 
was. U heeft dan geen andere 
keus dan te reageren op een 
kant en klaar voorgenomen 
besluit. Maak dit ook tot een 
probleem van de bestuur-
der door binnen de grenzen 
van de redelijkheid uw tijd te 
nemen voor een zorgvuldig en 
inhoudelijk advies. Vergelijk 
het definitieve besluit 
zorgvuldig met uw advies 
en grijp elke afwijking aan 
voor het vasthouden aan de 
opschortingstermijn van één 
maand. Maak keer op keer 
duidelijk dat al deze 
problemen voorkomen 
hadden kunnen worden door 
een tijdige inschakeling van 
de ondernemingsraad.
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AFWACHTEN

U heeft besloten af te wachten tot de bestuurder met een 
concreet voorgenomen besluit komt. Bijvoorbeeld in de 
vorm van een adviesaanvraag of een instemmings-
aanvraag. Vervolgens toetst u dit met behulp van uw
lijst van toetsingspunten.

Formele procedure
De afwachtende werkwijze past precies in de WOR-
procedure als u zich houdt aan de volgende stappen:
π U reageert op de plannen op het moment dat de
 bestuurder komt met een voorgenomen besluit
 dat voldoet aan de inhoudsvereisten van de wet:
  • Wat is precies het voorgenomen besluit?
  • Wat zijn de achterliggende argumenten?
  • Wat zijn de gevolgen voor de betrokken
   werknemers?
  • Wat wordt er gedaan aan mogelijk negatieve
   personele gevolgen?
π U toetst aan de hand van uw lijst met toetsingspunten
 of het voorgenomen besluit aan uw wensen voldoet. 
π U overlegt tenminste eenmaal met de bestuurder over
 uw bevindingen.
π U komt tot uw finale oordeel en laat dat weten aan uw
 bestuurder in de vorm van een beargumenteerd
 (schriftelijk) advies, instemming of juist onthouding
 van instemming.

Achtergrond adviesaanvragen
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) eist dat een 
adviesaanvraag op een zodanig tijdstip aan u wordt 
voorgelegd dat u er nog invloed op kunt uitoefenen.
Anderzijds moet de bestuurder daarbij voldoen aan

de inhoudsvereisten als hierboven opgesomd. Deze
informatie kan hij u pas geven als het voorgenomen
besluit tot in detail is uitgewerkt en doorgesproken met 
anderen zoals het managementteam, stafmedewerkers
en soms zelfs de toezichthouders. U moet dan van 
goeden huize komen als u nog wilt overtuigen tot
aanpassingen. Als u wezenlijk invloed uit wilt oefenen 
moet u zich dus eerder in de besluitvorming laten 
betrekken. Dat kan alleen als u daarbij een mate van 
onzekerheid over de precieze uitkomst van de plannen  
accepteert. Kiest u ervoor om plaats te nemen in de 
rallyauto bij het begin van de etappe, niet wetend wat 
de rit u zal brengen, of prefereert u de - veilige maar 
afstandelijke - positie van  betrokken toeschouwer vlak 
voor de finish?

Achtergrond instemmingsaanvragen
Bij een instemmingsaanvraag lijkt uw positie aan het 
eind van de rit sterker, zodat u mogelijk sneller tot een 
afwachtende route besluit. Zonder uw instemming gaat 
het feest immers niet door? Zeker, maar het risico van 
een sterk afwijkende opstelling is wel dat de bestuurder 
zijn voorgenomen besluit intrekt en dat daarmee alles
bij het oude blijft. Ook resteert hem de route van de 
vervangende goedkeuring van de kantonrechter als 
hij denkt aan te kunnen tonen dat de OR onredelijk is. 
Tot slot heeft u de bestuurder bij het eerstvolgende 
onderwerp opnieuw nodig. Het is nog maar de vraag 
hoe coöperatief hij zich zal opstellen na uw weigering 
tot instemming. Evenzoveel redenen om misschien toch 
liever sneller in te stappen in de rallyauto.
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INITIATIEF NEMEN

Als het beoogde etappedoel niet op de route van de
bestuurder staat, zult u hem daartoe moeten overhalen of 
de etappe zelf moeten rijden. Het is niet de normale gang 
van zaken, maar als het onderwerp belangrijk genoeg is 
wel een begaanbare weg. Ook bij deze alternatieve route 
beschikt u al over een lijst met toetsingspunten,
zie hoofdstuk I ‘Voorbereiding op de etappe’.

Vooraf
Als navigator een etappe volledig zelf rijden is geen
geringe opgave. Bovendien blijft u uiteindelijk afhankelijk 
van uw bestuurder. En omdat de ondernemingsraad voor 
het gewenste besluit afhankelijk is van de opvattingen 
van de bestuurder, kunt u daar beter vooraf kennis van
te nemen. Dat voorkomt veel werk dat anders pas achteraf 
overbodig blijkt. Een proefballonnetje tijdens de 
overlegvergadering is in zo’n geval een handige graad-
meter. De reactie van de bestuurder bepaalt het vervolg:
1 bestuurder is overwegend tegen;
2 bestuurder twijfelt, maar uit geen onoverkomelijke
 bezwaren;
3 bestuurder is voor, maar ziet niet meteen hoe en
 wanneer een en ander moet gebeuren;
4 bestuurder neemt het voorstel over en gaat ermee
 aan de slag.
In het laatste geval is het voorlopig voldoende heldere 
afspraken te maken over de termijnen, deze te bewaken 
en uw rol van navigator te nemen zoals beschreven in
hoofdstuk II. De andere drie reacties vragen om het 
nemen van eigen initiatief.

Tegen
Als de bestuurder echt tegen is, kan de OR toch besluiten
tot een voorbereidend schriftelijk initiatief. Eigenlijk niet 
meer dan een herhaling van het mondelinge voorstel, 
waarbij de OR probeert de bezwaren van de bestuurder te 
weerleggen en waarmee hij hem dwingt om tot een
beargumenteerd besluit te komen. Misschien biedt dat
besluit openingen voor het volgende initiatief.

Twijfel
Bij een twijfelende reactie past een schriftelijke uitnodiging
om te komen tot een voorgenomen besluit, waarin de 
OR alvast aangeeft aan welke criteria dat besluit moet 
voldoen om de onvoorwaardelijke steun van de raad te 
krijgen. Deze criteria zijn natuurlijk dezelfde als de al 
opgestelde lijst van toetsingspunten. Als de bestuurder 
ingaat op deze uitnodiging, kunt u het volgende initiatief 
overwegen.

Positief
Alleen bij een overwegend positieve reactie past een 
schriftelijke uitwerking in de vorm van een voorgenomen 
besluit inclusief de personele gevolgen en maatregelen. 
U zit nu als OR niet meer in de positie van de navigator, 
maar vervult de rol van coureur. Bedenk dat de bestuurder
altijd moet finishen! Maak gebruik van deskundigheden 
van anderen, sluit nauwkeurig aan bij de verwachtingen 
en grenzen van de bestuurder, controleer tijdens de rit of 
u nog op de goede weg zit.

Tijd en deskundigheid
Vanzelfsprekend vraagt een uitgewerkt schriftelijk 
voorstel de meeste tijd en deskundigheid van de 
OR. De ondernemingsraad die ongevraagd en 
zonder de mening van zijn bestuurder te kennen
een reglement klachtenbehandeling gaat opstellen,
loopt grote kans dat al zijn werk voor niets blijkt. 
Eén zo’n ervaring is meestal genoeg om het 
schriftelijk initiatiefrecht nooit meer te gebruiken.
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III Finishen

Het lijkt wat overdreven om aan het bereiken van de finish
een afzonderlijk hoofdstuk van dit methodeboek te
besteden. Als de etappe goed gereden is volgt het
finishen toch vanzelf? De praktijk van ondernemingsraden 
laat zien dat dit toch minder vanzelfsprekend is dan het 
lijkt.

Het komt met regelmaat voor dat een ondernemingsraad
het in het zicht van de finish laat afweten en dat het 
bereikte einddoel onhelder blijft of dat de bestuurder met 
alle eer gaat strijken. Soms vraagt de OR zich weken of 
maanden later af wat er destijds nu precies is bereikt. 
Soms constateert hij dat de werkelijkheid zich anders
ontwikkelt dan de afspraken die hij zich herinnert, maar 
die nergens op papier vast blijken te liggen. Aan de
achterban behoort verantwoording te worden afgelegd 
van de inzet van de raad in het traject en van de mate 
waarin dat tot het eindresultaat heeft geleid.

Afkaarten
Het belangrijkste onderdeel van het finishen is 
ongetwijfeld het vastleggen welk einddoel er nu precies 
is bereikt. Wat is eigenlijk het definitieve besluit? Zet alle 
eerdere afspraken voor zover dat nog niet is gedaan op 
papier. Zie voor een uitwerking daarvan de volgende 
paragraaf.

Evaluatietraject
Bij bijna alle besluiten heeft een afspraak over een
evaluatiemoment waarde. Soms is er zelfs behoefte aan 
meerdere momenten tijdens en na de uitvoering zodat
er tijdig kan worden bijgestuurd. Maar dan moeten de 
criteria en de wijze van evaluatie wel tevoren worden
vastgesteld. Ook dat hoort bij de te maken afspraken
bij de finish!
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BINNENHALEN VAN HET RESULTAAT

Uiteindelijk moet u, in wat voor een vorm dan ook, het proces afronden en uw afspraken met de bestuurder vastleggen. 
Denk niet dat met het bereiken van de finish de zaak is afgerond. Het blijft mensenwerk, met alle kansen op 
misverstanden. Bovendien is het ook voor uw opvolgers van belang dat helder wordt omschreven wat er nu precies is 
bereikt, waartoe is besloten. Ook voor de (evaluatie van de) uitvoering kan dat van waarde zijn. Het vastleggen van het 
resultaat kan op verschillende manieren.

Adviesplichtige zaken
Wanneer er adviesrecht in de zin van de wet aan de orde 
is dan rondt u deze af met een schriftelijk advies. Omdat 
dit advies in de Navigatormethode het sluitstuk is van 
een besluitvormingstraject waarin de OR nauw betrokken 
was, zal het doorgaans het karakter van een hamerstuk 
hebben. U zet nog eens op rij waartoe is besloten. Daarbij 
kunt u verwijzen naar andere formele bronnen zoals het 
goedgekeurde verslag van overlegvergaderingen. Als 
er toetsingspunten zijn die de bestuurder nog niet heeft 
overgenomen, neemt u deze duidelijk en beargumenteerd 
als deeladviezen over in uw eindadvies. Er volgt nu een 
schriftelijk bericht van de bestuurder waarin hij zijn 
definitieve besluit laat weten. In zoverre van toepassing 
onderbouwt hij daarbij waarom hij bepaalde deeladviezen 
niet overneemt. In het laatste geval resten u de druk-
middelen van de opschortingstermijn en de gang naar 
de Ondernemingskamer. U zult daarover bij het onder-
handelen al een standpunt hebben ingenomen, zie de 
paragraaf Onderhandelen in hoofdstuk II. Als u voor de 
afwachtende route van hoofdstuk IIA koos, komt nu de 
vraag naar boven in hoeverre u van deze drukmiddelen 
gebruik wilt maken.

Instemmingsplichtige zaken
Wanneer er instemmingsrecht in de zin van de wet aan de 
orde is dan rondt u deze af met een schriftelijk bericht
waarin u al dan niet uw instemming geeft. Omdat dit
OR-besluit in de Navigatormethode het sluitstuk is van 
een besluitvormingstraject waarin de OR nauw betrokken 
was, zal het niet meer zijn dan een formele instemming. 
Koos u voor de afwachtende route van hoofdstuk IIA dan 

is er een kans dat u niet instemt. Zo’n weigering moet u
onderbouwen. Afhankelijk van de reactie van uw bestuurder
krijgt u nu mogelijk te maken met nietigverklaring of een 
gang naar bedrijfscommissie en/of rechterlijke instantie. 
Het meest eenvoudig is het als de bestuurder zich neerlegt
bij het ontbreken van instemming en de werkrelatie
tussen coureur en navigator daar niet onder laat leiden.

Overige zaken
Als de etappe niet in het kader van een advies- 
of instemmingsrecht is gereden dan verdient de 
afronding extra aandacht. Het doet zich voor als 
er geen wettelijke plicht tot het vragen van advies 
of instemming is of als partijen daarvan hebben 
afgezien omdat ze menen zonder het wettelijk 
kader beter te functioneren. Omdat er nu geen
wettelijk verplichte documenten komen waarin
het bereikte resultaat wordt beschreven, moet
dat apart worden geregeld. Dan kan als 
onderdeel van het verslag van het reguliere 
overleg of in een afzonderlijke notitie, bijvoorbeeld 
een ondernemingsovereenkomst (convenant).
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TOT SLOT

Het bereiken van de finish is een moment waar gewoonlijk veel en feestelijk aandacht aan wordt besteed. Fotografen 
en journalisten stromen toe. De winnaars worden in het zonnetje gezet en ontvangen naast de prijs eretekenen. De 
metafoor van de autorally hoeft voor de medezeggenschap hier niet op te houden!

Publiciteit
Als de OR de rol van navigator heeft vervuld, behoort hij 
ook mee te delen in de publiciteit en festiviteiten.
“Alleen had ik dit niet gekund”, horen we uw bestuurder al 
zeggen. Niettemin, wacht daar niet op en laat vooral de bij 
het onderwerp betrokken collega’s weten wat het resultaat 
is en hoe zich dat verhoudt tot de inzet van de OR. Zij zijn 
immers tijdens de etappe ook door u geraadpleegd over 
de eerste lijst met toetsingspunten en regelmatig op de 
hoogte gehouden van de voortgang. Wees niet te 
bescheiden, maar vermijdt ‘natrappen’ op die punten 
waarop uw wensen niet zijn ingewilligd.

Evaluatie werkwijze
Neem ook even de tijd om met de bestuurder terug te 
blikken op uw gezamenlijk optreden tijdens de etappe. 
Hoe is het wederzijds bevallen, is er reden om elkaar
te complimenteren, zijn er lessen te trekken voor de
toekomst? Bedenk dat u elkaar de volgende keer weer 
nodig heeft!

Uitvoering
Soms ligt er direct aansluitend aan de finish van de ene 
etappe het begin van de volgende. Dat doet zich voor 
bij ingrijpende ontwikkelingen als grote reorganisaties, 

fusies, overnames en inkrimpingen. Met het eerste besluit 
is een ‘point of no return’ bereikt, maar het proces gaat 
door. Bijvoorbeeld in de vorm van een uitvoeringstraject,
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden of organisatorische
integratie. Bedenk dat de OR ook daarin een navigatorrol
kan spelen. Al is het maar om de opbrengst van de eerste
etappe ook in het vervolg veilig te stellen.

Feestje 
Als de inzet van de medezeggenschap heeft geleid tot 
een resultaat dat beide partijen waarderen als in het
belang van de onderneming en allen die daar werken, 
is dat alle reden voor een feestje. Misschien was dit de 
eerste keer dat de OR de rol van navigator op zich nam. 
Kijk daar dan in alle rust nog eens op terug, zowel in
eigen kring als in een overleg met de bestuurder. En bij 
een bijzonder spannende etappe past zonder meer het 
heffen van het glas op de goede afloop!

Vinger aan de pols
Ook in minder complexe en langdurige ontwikkelingen 
kan het van belang zijn na het bereiken van de finish 
aandacht te houden voor de uitvoering. De makkelijkste
manier daarvoor is het tevoren vastleggen van
evaluatiemomenten en –criteria. Uitvoering hoeft niet te 
gebeuren door de OR zelf, maar kan ook door anderen 
die daarover dan weer rapporteren.
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IV Voorbereiden van de rally

Als de OR besluit of overweegt om vaker de navigator van de coureur te worden, is het goed om ook eens te bepalen 
wat er op hem af gaat komen. Welke etappes zullen gereden gaan worden; hoe is de technische staat van de auto; wat 
zijn de kwaliteiten van coureur, navigator en andere teamleden?

De aanvang van een nieuwe zittingsperiode leent zich
het best voor de voorbereiding van de rally. Er ligt een 
erfenis van de voorgangers, maar de nieuwe raad maakt 
een nieuwe start. Maak pas op de plaats en vorm u met 
elkaar een realistisch beeld van omstandigheden en 
toekomst. Dat kan tijdens een traditionele meerdaagse 
scholing in bos of op de hei, maar u kunt het ook doen
in enkele dagdelen op de werkplek, al dan niet onder
externe begeleiding. Zorg er wel voor dat u ongestoord 
kunt doorwerken. Als u daarvoor geen geschikte ruimte 
heeft of weet dat u daar ook lastig gevallen zult worden, 
huur dan een zaaltje in het café om de hoek.
Uw beleidsplan is de weergave van:
1 visie op (de toekomst van) de onderneming en in
 het bijzonder het personeelsbeleid; 
2 kennis van wat speelt;
3 prioriteitstelling en selectie;
4 visie op medezeggenschap. 
De eerste drie onderdelen gaan over WAT u aan wil
pakken, het laatste over HOE u dat wilt doen. 

Wat
1 t/m 3 staan in een logische volgorde, maar u zult bij het 
doorlopen ervan heen en weer moeten springen tussen 
de verschillende punten. Zo zal bijvoorbeeld blijken dat 
de nieuwe doelen nopen tot een bijstelling van de visie, 
en dat gaandeweg de discussie over de visie op deze 
onderneming er doelstellingen bij komen en er meer
informatie nodig is. Hoe dan ook, het verhoogt de kwaliteit
van uw handelen als u zich niet met alles bemoeit maar 
een selectie van onderwerpen maakt op basis van een zo
compleet mogelijk overzicht van nieuwe ontwikkelingen
én uw eigen visie op sterke en zwakke kanten van uw 
bedrijf of instelling. 

Hoe
Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op uw
(gewenste) plaats, taak en functie in de eigen onderneming
bespaart u veel vergadertijd in de toekomst. Stel dat de
raad sterk hecht aan zijn vertegenwoordigende rol dan
zult u ongetwijfeld een communicatiestructuur ontwikkelen
die voorziet in regelmatig informeren en raadplegen van 
‘de achterban’. Daar kunt u dan zonder meer gebruik van 
maken bij elke etappe waarin u de rol van navigator op u 
neemt.

Opgepast
Sommige bestuurders, eenmaal met de Navigator
werkmethode geconfronteerd, vinden het zo prettig
dat de ondernemingsraad snel en inhoudelijk 
reageert dat ze de medezeggenschap bestoken 
met hele en halve, belangrijke en onbelangrijke 
voornemens. Dan gaat de methode ten onder aan 
zijn eigen succes. Het blijft dus belangrijk voor 
de ondernemingsraad om de belangrijkheid van 
onderwerpen te wegen, informatie op afstand 
te houden en een eigen lijn te trekken. Van de 
andere kant is ook ontegenzeggelijk waar dat 
medewerking van de bestuurder de toepassing 
van de navigator werkmethode vergemakkelijkt en 
de kwaliteit van de medezeggenschap verhoogt.
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ONTWIKKELEN VAN EEN VISIE OP DE ONDERNEMING

Het opstellen van welk beleidsplan dan ook, begint met
het ontwikkelen van een eigen visie. Het bijzondere aan
een OR-visie is dat u daar met elkaar achter moet staan.
Dat lukt niet als het opstellen ervan bij enkele leden ligt.

Werkwijze
Mogelijk kent u de SWOT-analyse, een hulpmiddel voor 
het ontwikkelen van een visie op (het strategisch beleid 
van) de onderneming. Daar kunt u gebruik van maken.
U kunt ook een visie op de onderneming ontwikkelen door 
u te verdiepen in de vraag hoe de organisatie er in uw 
ogen over enkele jaren uit zou moeten zien en waar
zij zou moeten staan: 
1 hoe moet de onderneming zich dan verhouden tot
  zijn personeel (soort werkgever);
2 hoe moet de onderneming zich dan bedrijfsmatig
 ontwikkeld hebben;
3 hoe moet de onderneming zich dan tot zijn 
 omgeving verhouden?
Of u nu langs deze weg of die van de SWOT werkt, maak
op basis van dat voorwerk een rijtje algemene doel-
stellingen die uw ondernemingsraad kan nastreven of 
waaraan u kunt bijdragen. U beschikt nu over een serie 
doelen die bij de selectie van onderwerpen richtinggevend 
kan zijn. 

Extra
Als de onderneming beschikt over een meerjarig 
ondernemingplan (strategisch plan) vergelijk dan uw 
lijstje met de keuzes uit dat plan van uw bestuurder en 
constateer:
π overeenkomsten
π gewenste bijstellingen
π nieuwe punten van de bestuurder
π nieuwe punten van de OR
Leidt deze vergelijking tot bijstelling van het OR-lijstje?
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Personeel
π Werkgelegenheid
π Functies en taken
π Werkdruk
π Functie-omschrijvingen
π Werksfeer
π Ontplooiingsmogelijkheden 
π Loopbaankansen
π Primaire en secundaire 
 arbeidsvoorwaarden
π Werktijden en roosters
π Arbeidsomstandigheden

Organisatie
π Producten en diensten
π Techniek en werkwijze 
 (state of the art)
π Besluitvorming en communicatie
π Draagvlak van besluiten
π Beheersbaarheid organisatie
π Groei
π Kosten
π Financieel resultaat

Omgeving
π Duurzaamheid
π Integriteit
π Bijdragen aan welzijn en welvaart
π Bijdragen aan integratie
π Bijdragen aan werkgelegenheid 

Hulpmiddel
U kunt onderstaande opsomming gebruiken bij het ontwikkelen van de OR-visie. U kunt 
deze lijst naar eigen wens uitbreiden en aanpassen.
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OP DE HOOGTE KOMEN VAN WAT SPEELT

De ondernemingsraad die prioriteiten wil stellen ten aanzien
van de ontwikkelingen waar hij zijn tijd en energie aan wil 
geven, moet niet alleen weten wat hij zelf wil maar ook
wat anderen willen, binnen en buiten de eigen onderneming.
Als navigator bepaalt u bij aanvang van de rally op basis 
van alle beschikbare informatie:
π De conditie van de auto (de onderneming);
π De kenmerken van de omgeving waarin de rally
 gereden moet worden;
π De diverse etappes die zich daarin voor zullen (kunnen) 
 doen.
In die zin zou deze stap zelfs vóór de vorige passen. 
Maar het op de hoogte raken is ook een hulpmiddel bij het 
stellen van prioriteiten en daarom behandelen we het op 
deze plaats. Trouwens, om niet onnodig verrast te worden 
moet de OR voortdurend zijn voelsprieten uit hebben 
staan en informatie inwinnen over nieuwe ontwikkelingen. 
Zowel voor het bijstellen van eerder gemaakte keuzes als
om te gebruiken als achtergrond voor andere ontwikkelingen
en voor vraagstukken die de ondernemingsraad uit eigen 
beweging aan de orde wil stellen. 

Werkwijze
Er zijn vier informatiebronnen waar u permanent aandacht 
aan moet besteden:
π De bestuurder. De belangrijkste bron voor uw informatie
 is de bestuurder. Hij is formeel en informeel uw
 aanspreekpunt en overlegpartner. Op hem rust ook de
 informatieverplichting die de wetgever de ondernemer
 heeft opgelegd. 
π Vaste informatiestromen binnen de onderneming.
 Binnen de onderneming worden op verschillende
 plaatsen en momenten informatie verzameld, bewerkt
 en verstrekt met betrekking tot een bepaald beleidsterrein.
 Denk bij voorbeeld aan arbobeleid, inkomsten en
 uitgaven, kwaliteitsbeleid, productiecijfers. De OR
 moet ervoor zorgen dat hij meedeelt in deze
 informatiestromen in overeenstemming met zijn
 belangstelling.
π Deskundigen en netwerken. Binnen de onderneming
 (en ook daarbuiten) bestaan netwerken van mensen

 die elkaar regelmatig spreken en op de hoogte houden
 van ontwikkelingen en meningen, en die standpunten
 ontwikkelen en doorgeven. Niet alleen voor het op de
 hoogte blijven, ook voor het creëren van draagvlak
 en steun voor OR-standpunten is het zaak daartoe
 voldoende, meestal informele, toegangen te hebben.
 Bij voorkeur met medeweten van de bestuurder. Denk
 onder meer aan staffuncties, management, toezicht-
 houders, aandeelhouders, subsidieverleners en 
 maatschappelijke groeperingen. Maar ook aan 
 concurrenten en collega-aanbieders, aan opleiders, 
 adviseurs, platforms en vakbladen.
π De achterban. Uw mogelijk belangrijkste informatie-
 bronnen zijn degenen die u vertegenwoordigt. Juist
 deze specifieke deskundigheid maakt u ee waardevolle
 overlegpartner van de bestuurder en bepaalt uw eigen
 inbreng. Zorg voor een goede communicatie(infra)-
 structuur en verzamel daarmee continu informatie.
 Soms is een extra inspanning nodig zoals een raadpleging
 van een of meerdere groepen of een schriftelijk
 enquête. 

Tips
• Hoofd- en bijzaken. Niets is makkelijker dan
 de bestuurder het hemd van het lijf te vragen.
 Houdt echter de grote lijn in de gaten. Het
 gaat om (herziening van) uw prioriteitstelling
 en keuze van onderwerpen. Daarvoor voldoet
 globale informatie.
• Verwerven én verwerken. Voor de verwerking
 van verkregen informatie moet u weten wát 
 u wilt weten. Maak dit helder vóór het lezen
 en bestuderen. 
• Zelfdoen of uitbesteden. Maak zoveel 
 mogelijk gebruik van andermans 
 mogelijkheden om de gewenste informatie te
 verzamelen. Uw tijd is waarschijnlijk beperkter.
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SELECTEREN VAN ONDERWERPEN

Op basis van de visie op de organisatie, kennis van wat
speelt en de oriëntatie op de algemene OR-doelen is het 
mogelijk om een prioriteitsbepaling te maken en te kiezen 
welke onderwerpen u daadwerkelijk gaat oppakken. In 
welke etappes wilt u de actieve navigatorrol vervullen?

Werkwijze
Inventariseer de onderwerpen die de OR-leden van
belang vinden om aan te kaarten bij de bestuurder of die 
op grond van de kennis van wat speelt naar verwachting 
op de ondernemingsraad zullen afkomen. Maak
vervolgens een prioriteitsvolgorde en een selectie.

Hulpmiddel WOR
Om discussie zoveel mogelijk te beperken kunt u er van 
uitgaan dat, als u advies- of instemmingsrecht toekomt 
over het onderwerp, het plan of het besluit al snel
belangrijk is.

Hulpmiddel Keuzematrix
Gebruik de ‘prioriteiten keuzematrix’ om snel tot een on-
derbouwing van keuze vóór of tegen een onderwerp
te komen. De matrix heeft twee assen – het korte termijn 
belang van de onderneming en het korte termijn belang 
van het personeel – en twee waarden: hoog of laag. 

Onderwerpen met een laag belang voor organisatie én 
personeel vallen af. Onderwerpen met een hoog belang 
voor organisatie én personeel krijgen een hoge prioriteit. 
Beperk de discussie tot de overblijvende thema’s. Een 
onderwerp dat van hoog belang is voor het personeel is, 
maar laag voor de onderneming zal veel strijd opleveren
tussen OR en bestuurder, zeker als de kosten hoog zijn. 
Een onderwerp dat een laag belang heeft voor het per-
soneel en een hoog belang voor de organisatie moet 
zeker worden opgepakt als de OR meent daaraan een 
toegevoegde waarde te kunnen leveren. 

Hulpmiddel Stemmen
Het is natuurlijk heel goed mogelijk prioriteiten te stellen
door te bepalen hoeveel stemmen de verschillende 
onderwerpen behalen. Stel wel te voren vast hoeveel 
onderwerpen opgepakt zullen worden en overtuig u ervan 
dat ieder zich in deze procedure kan vinden. Geef elk 
OR-lid een aantal stemmen dat in redelijke verhouding 
staat tot het totaal aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld vijf 
stemmen per OR-lid bij twintig potentiële onderwerpen.

 Belang voor de onderneming Hoog Laag
 Belang voor het personeel

 Hoog Terugdringen ziekteverzuim Verbetering van 
  ... arbeidsvoorwaarden
  ... ...

 Laag Verhogen van de Dienstkleding
  arbeidsproductiviteit ...
  ... ...

Voorbeeld van een gedeeltelijk ingevulde Keuzematrix 
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BEPALEN VAN EEN VISIE OP MEDEZEGGENSCHAP

Door in het kader van het eigen beleidsplan steeds
terugkerende vragen te beantwoorden, spaart u zichzelf 
bij het functioneren als OR veel tijd en laat u bestuurder 
en achterban tijdig weten hoe de raad zich zal opstellen.

Afhankelijk van uw eigen praktijk gaat het daarbij om 
vragen als: 
1 welke mate van betrokkenheid willen we in het
 planvormings- en besluitvormingsproces van de
 directie, grofweg: actief of afwachtend? 
2 hoe actief communiceren we met en benaderen we
 de achterban? 
3 hoe gaan we om met andere betrokkenen zoals
 toezichthouder, hoger management, stafdiensten? 
4 hoe gaan we om met vakbonden? 
5 hoe organiseren en vergroten we onze eigen
 deskundigheid? 
6 hoe kunnen we zorgen voor een doelmatige interne
 werkverdeling en communicatie? 
7 hoe zorgen we voor voldoende tijd? 
8 welke kosten kunnen we maken? 
9 van welke faciliteiten kunnen we gebruik maken? 
De Navigator werkmethode® concentreert zich met 
name op de eerste drie vragen omdat deze zich bij elke 
ondernemingsraad voordoen. Daarop nog een korte
toelichting: 

Betrokkenheid
De Navigatormethode is er niet voor ondernemingsraden 
die er de voorkeur aan geven een puur controlerende rol 
te vervullen en dus buiten de auto willen blijven. Het heeft 
dan ook helemaal geen zin om tijdens de rit aanwijzingen 
te geven. De ‘toetsende OR’ staat per definitie aan de
kant en beoordeelt het resultaat. In de Navigator werkwijze
gaan we ervan uit de raad tenminste op een aantal
ontwikkelingen een vroege betrokkenheid nastreeft

omdat hij weet dat hij dan maximaal invloed kan
uitoefenen op de etappe en het te behalen doel.
Dat betekent niet dat de ondernemingsraad op alle
ontwikkelingen deze rol ambieert. Dat zou niet eens 
haalbaar zijn gegeven de tijd en menskracht van de raad. 
En het is evenmin wenselijk. De bijdrage van de OR komt 
het best tot zijn recht op die thema’s die hij gegeven zijn 
visie op de onderneming én gegeven de belangen en 
meningen van degene die hij vertegenwoordigt daarvoor
selecteert. De Navigatorrol is dus heel goed af te wisselen
met de controlerende rol. 

Vertegenwoordiging
Omdat we in de Navigator werkmethode® ervan
uitgaan dat de OR juist in zijn vertegenwoordigende rol 
zijn bestaansrecht en zijn deskundigheid vindt, leggen we 
in de werkwijze van de Navigator ook veel nadruk op de 
communicatie met de achterban. In plaats van te vragen 
‘Wat vinden jullie ervan’ gaan we er echter van uit dat de 
vertegenwoordigers eerst gezamenlijke en voorlopige
standpunten innemen en deze vervolgens aan de
betrokken achterban presenteren onder het motto ‘Zo 
kijken wij er op dit moment tegen aan. Wat vinden jullie 
daarvan?’ Daarmee profileert de OR zich en dat komt 
weer ten goede aan de belangstelling en de reacties.

Andere spelers
Bestuurder en achterban zijn de belangrijkste partijen 
waarmee een OR te maken heeft, maar niet de enige.
In de Navigatormethode introduceren we ook het contact 
met overige spelers, binnen en buiten de onderneming, 
om daarmee
π de informatievoorziening te verbeteren;
π steun te verwerven voor de eigen inbreng als navigator;
π steun te verlenen aan wie soortgelijk over het
 betreffende thema denkt.
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Bijlage Extra informatie

Dit boek bevat - zoals de naam belooft - een volledige beschrijving van de Navigatormethodiek®. Meer heeft u eigenlijk 
niet nodig om de methode toe te passen in uw praktijk. Op de website nvgtr.nl treft u gratis downloads aan die meer 
achtergrondinformatie bevatten. Op de CD (niet gratis) vind u onder meer instrumenten voor de toepassing van  de 
Navigatormethode in een bepaalde etappe.

Colofon
De Navigatorwerkmethodiek voor OR en PVT® is op 
grond van gelijksoortige werkervaringen ontwikkeld door:

Hans Heerings, adviseur bij Contrast Advies bv  
T. 033 4652 806
www.or.nl/contrast-advies
hans@contrast-advies.nl

Arie Maat †

Theo van Leeuwen, opleider/ publicist bij MZLeeuw
T. 0570 643 031 / M 06 4011 8424
www.mzleeuw.nl
tvl@mzleeuw.nl

www.nvgtr.nl
De site van de Navigatormethodiek met gratis downloads 
en de mogelijkheid om de Navigator-CD te bestellen.

Videofilms
De metafoor van navigator in een autorally is ook gebruikt 
voor promotiefilms en een instructiefilm. Alle films zijn 
opgenomen op de CD, de promotiefilms zijn ook te zien 
op de website.

Gebruikersdag
In het voorjaar van 2008 worden er een landelijke dag
(of meerdere regionale dagen) georganiseerd waar 
medezeggenschappers met hun vragen en ervaringen 
met de methode terecht kunnen. De ontwikkelaars zullen 
op deze dag de methode verder toelichten. Het verslag 
wordt gepubliceerd op de Navigatorwebsite

Ondersteuning
Ondernemingsraden en PVT’s die begeleiding zoeken 
bij de toepassing van de methode kunnen zich daarvoor 
aanmelden op de website. Daar vindt u ook een overzicht 
van de opleiders die gecertificeerd zijn voor de toe-
passing van de methode.
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Bijlage‘Ondernemingsraden hebben hun langste tijd gehad’

Op 20 september 2007 verscheen onderstaande weblog op www.managersonline.nl Tientallen medezeggenschappers 
reageerden. De intensieve discussie toonde aan dat de schrijver een gevoelige snaar raakt bij veel lezers. We nemen 
deze tekst hier op omdat hierin -  met de nodige overdrijving - wordt uitgesproken wat menig bestuurder denkt. 
Eenvoudigweg ontkennen heeft geen zin. Het is de hoogste tijd voor een ‘hieb’ (hand in eigen boezem). 
  
In deze moderne tijd, waarin individualisme hoogtij viert, 
staat de medezeggenschap zwaar ter discussie. Waarom 
een ondernemingsraad? Als mij dit veel geld kost en niets 
oplevert? Waarom een ondernemingsraad? Als 
mijn medewerkers zich niet vertegenwoordigd voelen. 
Waarom moet ik duizenden uren per jaar extra aan arbeid 
betalen voor vergaderingen en scholingsdagen, terwijl het 
rendement zwaar onvoldoende blijft?

Ondernemingsraden zijn uit de tijd en vormen een 
struikelblok voor elke (sociale) vernieuwing binnen
organisaties. Verweg de meeste OR-leden zitten hun
tijd uit en zijn te lui of te beroerd om de skills en
competenties eigen te maken, die recht zouden doen aan 
een professionele OR. Ondernemingsraden vervullen in 
de regel een reactieve rol en zijn erg contraproductief bij 
het nemen van goede en adequate besluitvorming.
Alleen onder embargo vertel ik ze iets vertrouwelijks. 
De educatie (scholingsdagen) van ondernemingsraden is 
erg kostbaar en de terugverdientijd van deze opleidingen, 
is praktisch nihil. Medewerkers binnen de organisatie 
doen lacherig over deze scholingdagen. Zo zien collega’s 
het meer als een uitje voor de OR waardoor zij harder en 
langer moeten werken en niets terugkrijgen.

Zolang er meegesproken kan worden zijn ondernemings-
raden op zijn best, maar op het gebied van eigen
verantwoordelijkheid nemen en zelf actief (mee) doen/
werken, blijven ze ver achter met hun prestaties. Als
bestuurder wordt ik eerder met artikel 25 en 27 om mijn 
oren geslagen, dan dat ik OR’en van het initiatiefrecht
gebruik heb zien maken. In een rondje door bedrijven 

hoor je veel medewerkers mopperen over OR-leden die 
alleen maar met hun eigen belangen bezig zijn en niet 
met het bedrijfsbelang of dat van de medewerkers die zij 
vertegenwoordigen. “Waarom moet ik steeds voor twee 
werken, als er niets wordt bereikt in vergaderingen?”, 
klinkt het op de vloer! 

Waarom ondernemingsraden? We hebben een goed 
georganiseerd werkoverleg op de afdelingen en door het 
opleidingsniveau en de mondigheid van de medewerkers 
zelf, is een log een duur instituut als een OR of COR niet 
nodig. COR’en staan al helemaal te ver van de vloer, 
dus realiteit af, slechts weinig medewerkers voelen zich 
vertegenwoordigd en herkennen zich niet in abstract
geneuzel. Medezeggenschap zoals dat in de wet wordt 
beschreven heeft haar langste tijd gehad. Al dat gepraat 
leidt tot onnodig veel extra kosten en is slecht voor ons 
concurrentiepositie. Het gaat om pro-actief meedoen en
meedenken van de medewerkers, dat is een management-
taak. Mijn stelling is: bij eigentijds management, heb je 
geen OR meer nodig, omdat het management het draag-
vlak voor de kwaliteit zelf scherp in het oog houden. 

Een positief effect voor mezelf als bestuurder is, dat ik 
me meer op de klanten kan focussen. Het overleg over 
de werkzaamheden en plannen, doe ik wel in mijn 
managementteam. Een ondernemingsraad is nergens 
goed voor, het is een noodzakelijk kwaad, omdat het in 
de wet staat. Onze medewerkers zijn ons grootste goed, 
wij hebben geen wet nodig om goed met hen om te gaan.

Door: Albert Desaunois,  www.adamant-hrm.nl
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