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BESTUURDER

Bereik resultaat door weerstand te Bieden aan slinkse gesprekstechnieken

Omzeil overlegtrucs
Tijdens het overleg met uw bestuurder wil uw OR resultaten 

boeken. Dat valt door afwijkende belangen niet altijd mee. Uw 

bestuurder probeert mogelijk om met gesprekstrucs toch zijn 

zin te krijgen. Als uw OR zich laat inpakken, heeft u weinig in-

vloed. Met deze tips en handvatten voorkomt u dat en haalt u 

meer uit gesprekken en vergaderingen met uw bestuurder.

UUw bestuurder en uw OR hebben elkaar 
nodig. Zonder bestuurder kunt u geen 
besluiten beïnvloeden en zonder OR kan 
de bestuurder wettelijk gezien geen be-
sluiten nemen. Hij moet uw OR over alle 
in artikel 25 en 27 van de Wet op de on-
dernemingsraden (WOR) opgesomde on-
derwerpen om advies of instemming vra-
gen. Zonder wederzijds vertrouwen zal 
de samenwerking moeizaam verlopen. 
Uw bestuurder kan proberen om met 
behulp van trucjes uw OR een bepaalde 
richting op te sturen, zonder direct dat 
vertrouwen te schaden. Wees bedacht 
op deze trucs en reageer verstandig.

Voet

Om met uw OR resultaten te boeken in 
een overleg is een goede voorbereiding 
van belang. Zorg dat uw OR niet wordt 
uitgespeeld of overvallen. Ondanks 
een goede voorbereiding kunt u tijdens 
de overlegvergadering soms toch nog 
worden gemanipuleerd. Er zijn allerlei 
manieren waarop uw bestuurder uw 
OR kan inpakken. Wees alert op truc-
jes. Het verweer tegen manipulaties is 
in feite heel simpel: houd voet bij stuk 
en laat beheerst iets van de eigen ir-
ritatie merken als de bestuurder door 
blijft gaan. Dat is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan en alleen mogelijk als u 
de manipulaties tijdig herkent. Doe 

uw voordeel met de volgende manie-
ren om het overleg te beïnvloeden.

Vertrouwen

De volgorde van de onderwerpen op de 
agenda kan het verloop van de vergade-
ring beïnvloeden. De onderwerpen die 
de bestuurder belangrijk vindt, staan 
vaak bovenaan. Die van uw OR staan 
daaronder. Ook de vastgestelde tijd voor 

elk agendapunt kan bepalend zijn hoe 
grondig een onderwerp wordt besproken. 
Als uw bestuurder en uw OR gevoelige 
onderwerpen moeten bespreken, vraagt 
dat ook om aandacht bij het opstellen van 
de agenda. Agendeer in dat geval eerst 
een aantal ‘makkelijke’ onderwerpen. 
Hierover kunt u snel overeenstemming 
bereiken. Daarmee groeit het onderlinge 
vertrouwen en wordt het makkelijker 
om de controversiële onderwerpen op 
een constructieve manier te behandelen. 
Bespreek vooraf met de bestuurder hoe 
de agenda eruit komt te zien en houdt 
de belangen van de OR in de gaten.

Zeggenschap

Een truc is om een agendapunt af te 
doen met het argument dat het geen 
OR-onderwerp is. De bestuurder wil er 

Blokkeer trucs die uw OR op het verkeerde been zetten

Uw bestuurder kan tijdens de overlegvergadering trucjes gebruiken om uw OR op een 
zijspoor te zetten. Hieronder enkele trucs van uw bestuurder en de mogelijke reactie 
van uw OR.

Bestuurder OR

Langdurig zwijgen na een lastige 
vraag.

De stilte laten duren, niet zelf antwoorden of 
een andere vraag stellen.

Beschuldigen: “onverantwoord 
gedrag OR!”

Negeren en niet emotioneel reageren.

Twijfel zaaien door te wijzen op 
afwijkende mening achterban.

Verbazing tonen, aangeven beter dan de 
bestuurder te weten wat leeft onder de 
achterban.

Een ellenlang betoog afsteken, 
zonder de kern te raken.

Vriendelijk doch beslist afkappen, kort en 
kernachtig samenvatten, doorvragen.

Stellen dat de OR-argumentatie 
niet deugt.

Aangeven dat de ander het misschien nog 
niet goed begrepen heeft, of de argumentatie 
opnieuw formuleren.



11OR RENDEMENT 10-2018

niet over praten omdat uw OR er geen 
zeggenschap over heeft. Ga daar niet in 
mee, maar wijs hem op het overlegrecht 
(artikel 23, lid 2 WOR). Uw raad heeft 
het recht om alle onderwerpen die de 
organisatie betreffen op de agenda te 
zetten en dus ook de onderwerpen die 
de bestuurder liever niet wil bespreken.

Bos

Uw bestuurder beschikt vaak over meer 
informatie dan de OR en kan het overleg 
daardoor goed naar zijn hand zetten. Dit 
kan de OR-leden het gevoel geven achter 
te staan. Dat is niet nodig! Maak gebruik 
van het informatierecht (artikel 31 WOR). 
Beoordeel welke informatie u nodig 
heeft. Elke keer om nieuwe informatie 
vragen levert vooral leeswerk op. Ook 
dat is een veelgebruikte truc. Door uw 
OR te overvoeren met informatie ziet u 
door de bomen het bos niet meer. Soms 
is het ook handig om de informatie bij 
de achterban te halen. Zo kan uw OR 
iets extra’s toevoegen aan het overleg.

Overdonderen

Bij veel overleggen zal de bestuurder het 
initiatief nemen. Hij wil immers snel 
besluiten nemen. Laat u niet overdonde-
ren en opjagen. Ga niet zomaar akkoord, 
maar maak zorgvuldige afwegingen. 
Stel daarom kritische vragen aan de 
bestuurder, zodat hij na moet denken. 
Zo haalt u de vaart uit het gesprek. 
Bovendien stuurt u als vragensteller 
de interactie, want u bepaalt dan het 
onderwerp, verdeelt beurten en bepaalt 
of het antwoord compleet is. De bestuur-
der raakt het initiatief zo (even) kwijt. 

Kracht 

Het overleg is ook te manipuleren 
met suggestief woordgebruik. De 
bestuurder gebruikt bijvoorbeeld: 

 ▪ constructief;
 ▪ positief;
 ▪ voortvarend;
 ▪ logisch;
 ▪ het algemeen belang;
 ▪ overkoepelend. 

Door zulke woorden aan de eigen voor-
stellen te verbinden geeft de bestuurder 
ze extra kracht. Uw OR komt vanzelf 
in de hoek van ‘niet-voortvarend’, 
‘niet logisch’, enzovoort. Suggestief 
woordgebruik wordt vaak ingezet. U 
kunt dit gemakkelijk doorzien. Er-
ken het belang en de positie, maar 
reageer vervolgens inhoudelijk.

Gunst

Meestal zijn de trucs bedoeld om de 
gesprekspartner kleiner en onzekerder 
te maken. Een bijzondere variant is het 
manipuleren waarbij de bestuurder zich 
als klein en afhankelijk opstelt in plaats 
van als groot en sterk. Uw bestuurder 
vraagt begrip voor zijn eigen positie 
en wil uw ondernemingsraad om een 
gunst vragen. Of hij doet zich dommer 
voor dan hij is. Sommige OR-leden zijn 
gevoelig voor dit soort manipulaties. 
Ze willen graag aardig en behulpzaam 
zijn. Wees zakelijk en verlies de verant-
woordelijkheden van uw bestuurder niet 

uit het oog. Hij is uiteindelijk degene 
die leiding geeft aan de organisatie.

Deadline

Een veel voorkomende manier om het 
resultaat van het overleg te beïnvloeden, 
is het maken van onduidelijke afspraken. 
Er ontstaat discussie en de bestuurder 
doet het af met ‘zo hebben we het toch 
afgesproken?’. Om te voorkomen dat 
hier onduidelijkheden over komen, 
maakt u de afspraken SMART (specifiek, 
meetbaar, aanwijsbaar, realistisch en 
tijdgebonden). Zorg er vervolgens voor 
dat de afspraken genotuleerd worden. 
Leg de notulen voor aan de bestuurder 
en vraag hem of hij voor een bepaalde 
deadline wil reageren als de notulen geen 
juiste weergave van het overleg zijn.
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