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O
r’s vinden het wel lastig om 

hun achterban te bereiken. Ze 

sturen een nieuwsbrief en ze 

krijgen bijna geen reactie van de lezers. 

Sta eens stil bij je communicatie en 

probeer je te verplaatsen in de achter-

ban. Het lukt dan beter om met hen in 

contact te komen.

• Als je wilt communiceren met je 

achterban, maak dan eerst achter- 

bananalyse. Welke doelgroepen zijn 

er in de organisatie? Je kunt onder 

andere kijken naar leeftijden, soort 

dienstverband, functies, afdelingen 

en vestingen. Als je dit weet kun je 

veel gerichter communiceren. De 

kinderopvangregeling bijvoorbeeld 

is niet voor iedereen interessant.

• Bedenk wat je van de achterban wilt. 

Wil je ze informeren, raadplegen, 

verantwoording afleggen, jezelf pro-

moten of steun verkrijgen? Op basis 

van het doel kun je een communica-

tiemiddel kiezen. Als je ze wilt infor-

meren dan is een nieuwsbrief een 

goed middel. Maar als je steun wilt 

dan kun je beter een enquête of een 

bijeenkomst houden.

• Stel per onderwerp vast wiens belan-

gen je behartigt. Onthoud dat men-

sen pas echt geïnteresseerd zijn op 

het moment dat een onderwerp 

speelt dat hen persoonlijk raakt. 

• Verplaats je in de achterban. Wat is 

interessant en wat niet. Onderne-

mingsraden die communiceren dat 

ze op cursus zijn geweest, realiseren 

zich vaak onvoldoende dat de 

or-cursus voor or-leden wel, maar 

voor de achterban niet interessant is.

• Gebruik geen vakjargon in je com-

municatie. Een ‘artikel 25-procedure’ 

of een ‘artikel 24-overleg’ zegt men-

sen buiten de medezeggenschap 

meestal niets.

• Bedenk wat je deelt met je achterban. 

Is de informatie vertrouwelijk of ge-

heim? 

• Laat de bestuurder niet bepalen wat 

je moet communiceren. De onder-

nemingsraad is een zelfstandig or-

gaan en kan zelf kiezen wat hij com-

municeert. 

• Gebruik de communicatiemiddelen 

die het beste bij je doelgroep passen. 

Het ophangen van een poster is ef-

fectief voor mensen die op de werk-

plek komen. De buitendienst moet je 

op een andere manier bereiken.

• Herhaal je boodschap. Dat doen de 

reclamemakers op radio en televisie 

ook. Stuur een email of nieuwsbrief 

gerust twee keer.

• Zorg dat je de steun hebt van de be-

stuurder. Deze kan zorgen voor vol-

doende faciliteiten en middelen om 

te kunnen communiceren. Ook kan 

de ondernemingsraad toegang krij-

gen tot de bedrijfsinterne media.

• Stel je verwachtingen bij. Niet het 

hele bedrijf loopt leeg als de or een 

achterbanbijeenkomst houdt. Zou je 

zelf wel gaan?

• Geef niet op. Voor het bereiken van 

je achterban heb je een lange adem 

nodig.

• Vier het succes als je je communica-

tiedoelen hebt bereikt!   

Veel ondernemingsraden willen graag 
communiceren met hun achterban. Het 
levert ze informatie op en maakt de or 
representatiever. 
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STUDIEDAG ‘ZET JE OR 
OP DE KAART!’
Op 5 juni organiseert het tijdschrift 

OR & communicatie in Utrecht de 

derde editie van de studiedag over 

communicatie en medezeggenschap: 

Zet je or op de kaart!

Een inspirerende dag met praktische 

workshops van ervaren trainers en 

schrijvers. Leer jouw communicatie-

vaardigheden als or-lid te versterken, 

informele netwerken te benutten en 

de invloed van de ondernemingsraad 

te vergroten.


