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TEKST WANNE VAN DEN BIJLLAARDT Checklist

Houvast bij veranderingen

Checklist communicatie 
Een reorganisatie of andere organisatieverandering 
zorgt vaak voor onrust. De achterban wil weten wat 
er gaat gebeuren en wat de impact van de reorgani-
satie op het werk is. 

D
e ondernemingsraad heeft adviesrecht (artikel 25 

WOR) als de organisatie verandert. Communicatie is 

een cruciaal aspect bij de acceptatie van verandering. 

De or kan bij het adviestraject ook letten op de communi-

catie tijdens het verandertraject en niet alleen kijken naar 

de personele gevolgen. Loop de onderstaande checklist 

langs en je weet of er nog iets schort aan de communica-

tie. Dit kun je met de bestuurder bespreken.

• 

• Maak onderscheid bij de reorganisatie/het veranderings-

traject in de volgende drie fasen: (1) voorbereiding en be-

sluitvorming, (2) interne communicatie en (3) de invoe-

ring van de veranderingen. Zet op een rij wanneer de 

bestuurder en wanneer de or gaat communiceren. 

• Je moet de doelen van de reorganisatie/organisatie-

verandering goed kunnen uitleggen om draagvlak bij 

het personeel te krijgen. Dat geldt natuurlijk voor de  

bestuurder en het management, maar ook aan de or 

kan worden gevraagd waarom de organisatie moet  

veranderen. Van belang zijn dan de reorganisatiedoel-

stellingen. Zijn deze helder, specifiek, realistisch en  

uitdagend? 

• Bij de communicatie zou de bestuurder moeten letten 

op de materiele en immateriële verliezen die worden ge-

leden als de veranderingen niet worden gerealiseerd. Is 

dit duidelijk voor de achterban? Dit zorgt voor meer be-

grip voor de veranderingen. 

•  Is het duidelijk hoe de fasen van het veranderingstraject 

in de tijd zijn gepland? Zo ja, worden deze fasen ook ge-

communiceerd? 

• Zorg dat voor de achterban duidelijk is wat de rol van de 

or bij de reorganisatie/het verandertraject is. Hoe heeft 

de or de achterban betrokken bij het adviestraject? Wat 

heeft de or geadviseerd?  

• Is er aandacht voor de dagelijkse ongemakken tijdens het 

veranderingstraject? Wordt hierover gecommuniceerd? 

• Is er tijdens het veranderingstraject alleen eenrichtings-

verkeer van de bestuurder naar het personeel? Door ook 

aandacht te hebben voor vragen, suggesties en kritiek 

vanuit het personeel wordt het rustiger in de organisatie. 

• Houd er rekening mee dat de achterban ontvankelijk is 

voor consistent en geloofwaardig gedrag van de be-

stuurder en het management. Worden toezeggingen 

waargemaakt? 

• Bevorder dat de bestuurder zo veel mogelijk door middel 

van directe, persoonlijke contacten (op werkoverleggen 

en gesprekken) over de veranderingen communiceert. 

• Communiceer niet altijd via hetzelfde communicatie-

middel. Niet iedereen kijkt op intranet of leest de email. 

Om de hele achterban te bereiken moet je verschillende 

middelen inzetten. Dat geldt voor de or maar ook voor de 

bestuurder. Sta daarom ook stil bij de communicatie-

middelen.   

• Communiceer gericht. De veranderingen hebben niet 

voor iedereen dezelfde gevolgen. Zorg dat er een onder-

scheid wordt gemaakt in de communicatie naar de ver-

schillende doelgroepen.  
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