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I
edere ondernemingsraad heeft de keuze om veel 

of weinig met de achterban te communiceren. De 

ondernemer moet dat mogelijk maken volgens 

artikel 17 uit de Wet op de ondernemingsraden. De 

ondernemingsraad kan op allerlei manieren communi

ceren. Een email sturen en een individueel gesprek 

wordt het meest gedaan, maar veel ondernemings

raden  organiseren ook wel eens een achterban

bijeenkomst. Dit is een goed moment om de onder

nemingsraad te presenteren en bovendien rechtstreeks 

in gesprek te gaan met het personeel. Dat levert 

 waardevolle informatie op voor het ORwerk. Om de 

bijeenkomst te  laten slagen, moet je met allerlei 

 dingen rekening  houden. In dit artikel worden de 

belang rijkste  aandachtspunten op een rij gezet.

Doel
Je kunt op veel verschillende manieren met de achter

ban communiceren. Dat is afhankelijk van de doel

stelling. Als je de achterban wilt informeren dan is een 

email of een nieuwsbrief veel effectiever dan om 

werkoverleggen te bezoeken of mensen individueel 

aan te spreken. 

Een email sturen gaat sneller en het kost minder tijd. 

Bovendien bereik je er veel mensen mee en kun je 

ook al snel weer reactie verwachten. De eerste stap is 

om het doel te bepalen. Er zijn uiteraard allerlei 

 doelen mogelijk als je met de achterban wilt commu

niceren zoals bijvoorbeeld de mening van werknemers 

peilen, de interesse voor de ondernemingsraad 

 kweken, het imago van de ondernemingsraad op

poetsen, steun  vergaren, de ondernemingsraad een 

gezicht geven, de achterban informeren etc.

 

Maak jouw doelen echter “SMART”. Dat betekent dat 

ze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel. Resultaatgericht en 

Tijdgebonden moeten zijn. Je kunt ze na een bepaalde 

periode dan goed evalueren of je ze gehaald hebt. 

Neem de tijd om het doel te bepalen en kies 

 vervolgens de manier van communiceren.

Organisatie
Als de doelen bekend zijn, ga je aan de slag met de 

 organisatie. De vraag is wie de achterbanbijeenkomst 

gaat organiseren. Iedere ondernemingsraad doet dat 

anders. Soms krijgt de secretaris of ambtelijk secretaris 

de verantwoordelijkheid, maar het kan ook een werk

groep zijn die aan de slag gaat. Er zijn ook onder

nemingsraad die een PRcommissie hebben die dit 

soort bijeenkomsten organiseert. Vervolgens wordt 

Je kunt op veel verschillende manieren met de achterban 
communiceren. Dat is wel afhankelijk van de doel stelling. Een 
email sturen en een individueel gesprek wordt het meest 
 gedaan, maar veel ondernemingsraden  organiseren ook wel 
eens een achterbanbijeenkomst.                               WANNE VAN DEN BIJLLAARDT

De achterban 
bijeenkomst

Aan de slag met de achterban
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INFO

een plan gemaakt voordat je met de uitvoering begint, 

want zonder een plan heb je geen houvast. Het plan 

bevat de doelstellingen, de doelgroep (is dat de hele 

achterban of een deel van de collega’s), de inhoud, het 

 programma, eventuele sprekers, de werkwijze en de 

plaats en inrichting van de zaal. 

PR
De promotie wordt vaak onderschat. Veel onder

nemingsraden denken met één email naar alle 

 collega’s een zaal vol te krijgen. Zo werkt het echter 

niet. Veel mensen lezen hun emails niet, erg slecht of 

veel te laat. De uitnodiging wordt dan al snel gemist. 

Normaliter werken de meeste mensen op een dinsdag 

en een donderdag. Dat is dan ook het beste moment 

om een email te sturen. 

Kies ervoor om dit vroeg in de ochtend te doen, of 

rond de lunchpauze. 

Als je het op andere momenten doet dan zijn mensen 

vaak bezig met overleggen of andere werkzaamheden. 

Dat heeft dan gevolgen voor het aantal mensen dat je 

email leest. Je kunt het juiste moment kiezen om de 

achterban te bereiken, maar er is toch meer nodig. 

Herhaal je uitnodiging en gebruik verschillende 

 communicatiemiddelen.

Het is een open deur, maar te vaak denken onder

nemingsraden dat de achterban de ORberichten leest 

en onthoudt. Dat gebeurt namelijk niet.

Uitnodigende titel
Om zo veel mogelijk mensen naar een bijeenkomst te 

krijgen, zal de uitnodiging een motiverende tekst 

 moeten hebben. Als je een uitnodiging schrijft, denk 

dan aan de vraag: Waarom is het voor de bezoeker een 

must om naar de bijeenkomst te komen? Verder doet 

een uitnodigende titel soms wonderen. 

Een opvallende titel zoals ‘werklust of werkdruk’, ‘meer 

tijd en geld’ of ‘samen solidair’ doet vaak meer dan 

 ‘achterbanbijeenkomst’. Het is niet eenvoudig om een 

goede titel te bedenken, maar een blik in de krant 

geeft soms inspiratie. En natuurlijk kan wat ‘hot’ is in 

de organisatie vertaald worden naar een pakkende ti

tel. Verder is een titel van belang omdat er een vlag 

moet zijn om de lading te dekken.

De bijeenkomst
Spreek vooraf goed door hoe de bijeenkomst moet 

 verlopen. Als je dat niet doet dan verloopt de achter

banbijeenkomst misschien anders dan de bedoeling is 

en dan haal je de gestelde doelen niet. Bedenk wie de 

opening verzorgt en wie de gespreksleider is. Is dat 

 bijvoorbeeld de voorzitter van de ondernemingsraad of 

iemand anders? 

Als er veel op het spel staat zoals bij een reorganisatie 

dan is het soms handig om een externe onafhankelijke 

voorzitter te vragen. De ondernemingsraad mag een 

deskundige inhuren. Dat kan ook een externe voorzit

ter zijn, maar als je dat doet, geef het dan door aan de 

bestuurder. Hij moet immers de deskundige betalen.
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Wanne van den Bijllaardt

Opleidingscoördinator 
OR academy

Wanne is tevens mede-
auteur van het Praktijk-
boek OR en achterban 
communicatie

Werkvormen
Je kunt het programma van de bijeenkomst op allerlei 

manieren invullen. Zo is het mogelijk verschillende 

mensen een inleiding te laten houden. Er wordt dan 

veel informatie gegeven, maar de vraag is dan wel wat 

er blijft hangen. Hoe meer ‘de zaal’ betrokken wordt 

bij het pro gramma hoe levendiger het wordt. Mensen 

onthouden dan meer. 

Toch kunnen ook een forum of vragen vanuit de zaal 

niet iedereen boeien. Er wordt soms maar wat geroe

pen, de samenhang ontbreekt of  mensen reageren op

pervlakkig. Een voorzitter kan de reacties uit de zaal 

halen en de discussie op gang houden, maar een goede 

werkvorm (zie kader) kan helpen om een levendige 

en nuttige achterbanbijeenkomst te krijgen.

“Large scale interventions”
Bij een achterbanbijeenkomst heb je te maken met 

een grote groep mensen. Het is dan lastig om iedereen 

zijn zegje te laten doen. Met zogenoemde large scale 

interventions lukt dat vaak wel. Dat is een soort werk

conferentie waar de deelnemers niet eenzijdig infor

matie krijgen. De dialoog staat centraal. Je probeert 

dan samen met de achterban te ontdekken, te denken 

en te creëren. Samen met de kennis van de achterban 

probeer je antwoord te vinden op de knelpunten en 

vragen die centraal staan. Een ondernemingsraad die 

zich hiermee bezighoudt krijgt meer inzicht en betrok

kenheid van de achterban.

Een zogenoemde facilitator haalt de papieren op en de 

volgende  ronde begint. De nieuwe deelnemers kijken 

wat er is opgeschreven en hoe je hierover verder kunt 

praten. De rol van de facilitator is belangrijk om de 

 bijeenkomst te laten slagen. Hij moet iets van de  inhoud 

weten, en een goede procesbegeleider en gespreksleider 

zijn.

Meer over large scale interventions vind je op: http://www.

largescaleinterventions.com/

De meerkeuzenvraag
De meerkeuzevraag is een werkvorm om deelnemers 

nieuwsgierig te maken. Kies een kort stukje theorie 

dat essentieel is, en bedenk een praktijksituatie waarin 

de deelnemers dat kunnen toepassen. Bedenk daarna 

wat de voorspelbare fouten zijn die ze kunnen maken: 

Hoe kunnen ze de mist in gaan? 

Maak hiervan een meerkeuzevraag door te vragen hoe 

ze de situatie zouden aanpakken. Als je de zaal meteen 

vraagt om te reageren, zullen weinig mensen dat 

doen. Ze vinden het te eng: 

‘Misschien zeg ik wel iets doms.’ 

Als je mensen eerst in tweetallen hun mening laat 

 uitwisselen en ze pas daarna vraagt om plenair een 

toelichting te geven dan voelen ze zich gesteund. Ze 

hebben er al met elkaar over gepraat, en dan is de 

drempel lager om ook iets in de zaal te zeggen. Als je 

verschillende groepjes vraagt hun oplossingen te 

 geven dan krijg je al snel veel informatie.

Stemkastjes
Als je wilt weten hoe de achterban denkt over een 

 onderwerp dan kun je ook gebruik maken van stem

kastjes. Maak duidelijke vragen waar de deelnemers ja 

of nee tegen kunnen zeggen en je ziet direct op een 

scherm hoe iedereen erover denkt. Vervolgens kun je 

aan voor en tegenstanders vragen waarom ze voor of 

tegen hebben gestemd. Het lastige is dat je vaak maar 

een paar mensen aan het woord krijgt die hun stem

gedrag willen toelichten. 

Als je geen stemkastjes hebt dan kun je ook gekleurde 

vellen gebruiken waarmee mensen kunnen stemmen. 

Let op iedere stoel drie vellen (een gele, groene en een 

rood vel bijvoorbeeld) en vraag de deelnemers dan om 

te stemmen op stellingen of vragen. Vraag de mensen 

om de kleur van hun antwoord op te houden. De 

 gespreksleider loopt de zaal in en vraag iemand om 

zijn antwoord toe te lichten. Vraag elke keer een 

 reactie van iemand die het er niet mee eens is. Binnen 

tien minuten heb je alle argumenten op tafel en is de 

zaal nieuwsgierig naar wat de ondernemingsraad te 

vertellen heeft.

Voorbeelden werkvormen
Bij “large scale interventions” staat de participatie 

van de deelnemers centraal. Ze kunnen bijvoor-

beeld worden gebruikt voor het ontwikkelen van 

een nieuwe strategie, een complex probleem oplos-

sen of een gedeelde visie voor de toekomst bepa-

len. Sommige methoden zijn goed bruikbaar voor 

een ondernemingsraad. Dat is bijvoorbeeld het 

geval bij het zogenoemde Wereldcafé.

Het Wereldcafé is net zoals iets zoals een café waar 

mensen aan tafeltjes zitten. Aan die tafeltjes delen 

de aanwezigen hun kennis of denken ze samen na 

over een bepaalde kwestie. De deelnemers krijgen 

een duidelijke instructie over het hoe, waarom en 

de werkwijze. Ze schrijven de belangrijkste dingen 

op. Om het half uur wisselen de mensen van tafel 

om in een andere setting te praten. 


