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V
eel or’s communiceren dan zo 

min mogelijk of richten zich op 

het verbeteren van een com-

municatiemiddel bijvoorbeeld hun 

nieuwsbrief. Als je echter met commu-

niceren wilt slagen, is het verstandig 

om acties richting te geven. Het com-

municatiebeleid werkt dan als een 

soort kompas, dat richting en prioriteit 

geeft aan de communicatie. 

De visie 
Communicatie heeft de taak bij te dra-

gen aan het bereiken van de doelstel-

lingen. Voor een or begint het daarom 

met te bepalen wat zijn visie, strategie 

en strategische doelstellingen zijn. Wat 

wil de ondernemingsraad bereiken? 

Als je dat weet kun je gerichter com-

municeren. De or kan de strategie vast-

leggen in een or-beleidsplan. Als de or 

zicht heeft op zijn eigen strategie en 

doelstellingen, kan gekeken worden 

naar communicatiebeleid. Dit bevat 

communicatiedoelstellingen die afge-

leid zijn van de visie en doelstellingen 

van de or.

Communicatiedoelen
De vervolgstap is om de communica-

tiedoelen te formuleren. In onze prak-

tijk zien we echter dat de termen doel, 

doelstelling en resultaat regelmatig 

door elkaar worden gebruikt. Bijvoor-

beeld als een or stelt dat het doel van 

de communicatie naar de achterban is, 

om meer input te krijgen ter voorberei-

ding van de overlegvergadering. Is het 

verkrijgen van deze input nu een doel 

of een gewenst resultaat? De termen 

doel en doelstelling richten zich op de 

ambitie die de ondernemingsraad 

heeft, een punt waar de or zich op richt 

of een gewenste situatie waarnaar toe 

wordt gewerkt. Een doel is daarbij een 

beschrijving van een situatie die wordt 

nagestreefd, iets wat je wilt bereiken. 

Waar ga je voor? Een doelstelling 

maakt die situatie vervolgens concreet 

meetbaar. 

SMART 
De or doet er dus verstandig aan doel-

stellingen concreet en precies, ofwel 

SMART te formuleren: 

- Specifiek: neem in het plan zo con-

creet mogelijk op wat de or wil berei-

ken met het inzetten van de strategie. 

Een doelstelling als ‘iedereen moet be-

kend zijn met het werk van de onder-

nemingsraad’ is te vaag. Concreter is: 

‘De buitendienstmedewerkers krijgen 

allemaal het beleidsplan uitgereikt.’

- Meetbaar: probeer je doelstelling te 

kunnen meten. Je weet dan of hij ge-

haald is. Dat is soms lastig en soms 

tijdrovend omdat het onderzoek vereist 

op basis van bijvoorbeeld cijfers Goed 

te meten zijn bijvoorbeeld: het aantal 

bezoeken van or-leden aan het werk-

overleg van verschillende afdelingen.

- Acceptabel: het is belangrijk dat er 

draagvlak is voor de strategie en de 

daarbij geformuleerde doelstellingen. 

Als een doelstelling alleen door het DB 

wordt gedragen, wordt het lastig om de 

doelstelling te halen.

- Realistisch: de geformuleerde doelen 

moeten wel haalbaar zijn. Een opkomst-

percentage bij or-verkiezingen van 100 

procent is bijvoorbeeld niet realistisch.

- Tijdgebonden: geef aan wat de tijd-

speriode is. Ergens moet er een datum 

staan, anders bestaat er geen urgentie 

om ermee aan de slag te gaan. 

Voldoet de doelstelling aan deze eisen, 

dan is het mogelijk achteraf te evalue-

ren of hij is gehaald.

De praktijk
In de praktijk kun je zeggen dat de or 

met zijn communicatiedoelen meestal 

het volgende wil bereiken: 

Ondernemingsraden vinden communicatie soms lastig. Bij  
de ene or speelt de gebrekkige communicatie met de achterban, 
bij de andere verloopt de communicatie met de bestuurder of 
toezichthouder moeizaam. 

Het communicatie-
beleid van de or

Hulpmiddelen om je communicatie te structureren
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• De or wil de achterban informeren 

– bijvoorbeeld door een verslag van 

de overlegvergadering te sturen.

• De or wil signalen opvangen van de 

achterban – bijvoorbeeld een kort 

gesprek bij het koffiezetapparaat.

• De or wil opvattingen horen – bij-

voorbeeld een brainstorm met con-

tactpersonen als input voor de ko-

mende or-vergadering.

• De or wil steun van de achterban – 

bijvoorbeeld een petitie laten onder-

tekenen.

• De or wil erkenning krijgen – bij-

voorbeeld veel kandidaten voor de 

or-verkiezingen. 

Het eerste communicatiedoel is het 

makkelijkste, het laatste het lastigste. 

Veel or’s komen niet verder dan infor-

meren. Het definiëren van het com-

municatiebeleid en de doelen is in de 

praktijk ook afhankelijk van de organi-

satie. Je kunt nog zo veel willen berei-

ken, maar ook de omgeving (de be-

stuurder bijvoorbeeld) bepaalt of je je 

doelen gaat halen. Dat vereist handig 

opereren. Probeer daarom goed aan te 

sluiten bij de organisatie. Wil je opvat-

tingen horen, ga dan bijvoorbeeld naar 

de vrijdagmiddagborrel van het bedrijf.

 

De strategie 
Na het definiëren van het doel en de 

doelstelling van het communicatiebe-

leid (de Wat-vraag), kun je aan de slag 

met de Hoe-vraag. Je bedenkt een pas-

sende strategie om “Wat” te bereiken. 

Een handig hulpmiddel hiervoor is het 

‘communicatiekruispunt’ van Betteke 

van Ruler. Dit is een antwoord op de 

vraag op welke manier organisaties 

hun communicatieproblemen kunnen 

oplossen. Aan de hand van het com-

municatiekruispunt kunnen organisa-

ties problemen analyseren, knelpunten 

vaststellen en een oplossing bedenken.

 

Communicatiekruispunt 
Betteke van Ruler beschrijft in haar mo-

del vier communicatiestrategieën. Dit 

communicatiekruispunt bestaat uit een 

verticale en horizontale as. Daartussen 

staan vier vakken: de basisstrategieën 

waarmee ondernemingsraden met hun 

interne en externe omgeving in contact 

kunnen treden. Die basisstrategieën 

zijn: informeren, overreden, dialogise-

ren en formeren. Voor iedere strategie 

kies je je communicatiemiddelen. 

Informering 
De eerste strategie is informering. 

Hierbij moet er een boodschap bekend 

worden gemaakt aan de doelgroep. 

Or´s informeren hun achterban (of an-

dere doelgroep zoals de bestuurder of 

toezichthouder) over bijeenkomsten, 

beweegredenen, adviezen, instem-

mingsaanvragen en dergelijke. De ach-

terban kan aan de hand van deze in-

formatie zelf een mening vormen of 

een besluit nemen. Informering is één 

van de meest gebruikte strategieën. 

Denk aan een or-nieuwsbrief, e-mail 

of het jaarverslag. 

Overreding 
De volgende strategie is de overreding. 

Het gaat erom dat er een boodschap 

wordt gecommuniceerd waarmee de 

doelgroep beïnvloed moet worden. 

Meestal gebeurt dit aan de hand van 

massacommunicatie en is het voorna-

melijk éénrichtingsverkeer. Een or stelt 

bijvoorbeeld een or-beleidsplan op met 

uitgangspunten en argumenten voor 

een bepaalde richting. Door dit plan 

naar de stakeholders te sturen, hopen 

ondernemingsraden dat er met hun 

ideeën rekening gehouden wordt.

 

Dialogisering 
De derde strategie is de dialogisering: 

in gesprek gaan met je doelgroep. Er is 

dus tweerichtingsverkeer. Deze com-

municatiestrategie wordt voornamelijk 

toegepast bij interactieve beleidsvor-

ming. De or wil een mening vormen 

over een onderwerp. Sommige onder-

nemingsraden organiseren achterban-

bijeenkomsten om te praten over ad-

viesaanvragen en veranderingen.

 

Formering 
De laatste strategie van het communi-

catiekruispunt van Van Ruler is forme-

ring. Hierbij zorg je dat je in gesprek 

raakt met je doelgroep. Je wil hen beïn-

vloeden/overtuigen van jouw mening. 

Deze strategie wordt veel toegepast in 

momenten van crisis of bij tegenstrib-

belende stakeholders. Soms is dit te zien 

op bijeenkomsten waar de achterban 

niet alleen zijn ideeën mag geven maar 

de or de bijeenkomst ook gebruikt om 

de gedachten van de achterban te beïn-

vloeden (Bijvoorbeeld rond de vorming 

van een sociaal plan). Een ander voor-

beeld van formeren is lobbyen.

Door één communicatiestrategie te kie-

zen, hoef je je niet aan die strategie te 

houden. Het kan zijn dat je communi-

catiestrategie in de loop van de tijd ver-

andert. Dat betekent niet dat je ook het 

communicatiebeleid moet veranderen. 

Het is wel verstandig om als or na een 

jaar terug te kijken of het communica-

tiebeleid succesvol is geweest.  
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Het communicatiekruispunt van Betteke van Ruler.
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