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De ondernemingsraad in het nieuws

De pers inschakelen
Ondernemingsraden komen tegenwoordig 
regelmatig in het nieuws. Steeds vaker mag 
de or-voorzitter zijn mening geven over 
een fusie, overname of misstand. Hoe doe 
je dat: omgaan met de pers? 

Anders kan het een or-lid zelfs z’n baan 

kosten.

Medialandschap
Als de ondernemingsraad heeft beslo-

ten zijn boodschap naar buiten te 

brengen, zijn er verschillende moge-

lijkheden. Het medialandschap is 

breed. Zet daarom op een rij welke me-

dia je wilt benaderen. Wil je bijvoor-

beeld in de krant, op de radio of op (de 

lokale) tv? De or kan het ook intern 

houden, door een tekst op intranet of 

een ingezonden brief in het bedrijfs-

blad. Dan lezen voornamelijk jouw col-

lega’s de boodschap. Daarnaast kun je 

ervoor kiezen om de tekst naar een 

huis-aan-huisblad, regionale of lande-

lijke krant te sturen. Als de brief niet te 

lang is, is de kans groot dat hij wordt 

opgenomen. Je kunt natuurlijk ook so-

ciale media gebruiken om je bood-

schap te verspreiden.

Sociale media
In tegenstelling tot de traditionele me-

dia, kun je als or via sociale media 

makkelijk naar buiten treden. Er is 

geen redactionele regie vooraf nodig 

en de ontvangers kunnen makkelijk 

reageren en het doorsturen. Or-leden 

delen via social media veelal hun bele-

vingen, nieuws, foto’s en filmpjes met 

hun netwerk. Heb je iets te melden dan 

kun je meteen iets op whatsapp, Linke-

dIn, twitter of Instagram zetten. Als de 

or via sociale media naar buiten wil 

treden met gevoelige informatie is het 

verstandig om de communicatie on-

derling goed af te stemmen. Wie 

brengt wat naar buiten, en wanneer 

communiceer je als ontvangers reage-

ren op je bericht. Onjuiste informatie 

S
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zoeken bewust de pers op, ande-

re krijgen onverwacht een jour-

nalist aan de lijn. De meeste or-leden 

zijn niet gewend om met de pers te 

praten. Dat vormt een risico, want als 

ze onverstandige dingen zeggen, valt 

iedereen over de or heen. Sta daarom 

eens stil bij de omgang met de pers en 

de (sociale) media.

Druk opvoeren
Ondernemingsraden benaderen de 

pers niet vaak. Ze denken er niet aan of 

ze willen de vuile was niet buiten han-

gen. Soms zijn ze bang dat ze worden 

ontslagen of veel kritiek krijgen van 

collega’s. Toch kan het benaderen van 

de pers je het nodige opleveren. Het is 

een middel om de druk op de bestuur-

der op te voeren als het overleg is vast-

gelopen of als jullie organisatie niets 

doet tegen bepaalde misstanden. Het 

benaderen van de pers is vaak slecht 

voor de relatie met de bestuurder. De 

meeste bestuurders zullen het namelijk 

niet prettig vinden om in het nieuws te 

komen via de ondernemingsraad. Hou 

daar rekening mee als je de pers in-

schakelt. 

Geen commentaar 
Als je met de pers spreekt moet je goed 

voorbereid zijn. De verleiding is groot 

om veel te vertellen. Ook al is de druk 

hoog, je moet het or-standpunt geven 

en niet je eigen mening. Als je niet 

weet hoe de or denkt over het onder-

werp, vraag dat dan na. Geef aan dat je 

binnen een half uur terugbelt. AIs dat 

niet lukt en je moet meteen reageren, 

dan kun je altijd nog zeggen dat je 

‘geen commentaar’ hebt. Liever geen 

reactie dan éen waarvan de onderne-

mingsraad later afstand moet nemen.

Geheimhouding
De pers benaderen is geen alledaags 

middel voor de ondernemingsraad. Je 

hangt de vuile was buiten. Sta daarom 

vooraf uitvoerig stil bij het inzetten van 

dit middel. Bedenk ook welke aanpak 

in een bepaalde situatie het meeste 

succes heeft. Misschien heeft dreigen 

met de rechter wel meer effect dan een 

journalist bellen. 

Naast de relatie met de bestuurder 

moet je ook rekening houden met de 

geheimhouding. Let op dat je geen on-

derwerpen in de media bespreekt die 

onder deze geheimhoudingsplicht val-

len. Kijk daarom goed naar de regels 

voor geheimhouding in artikel 20 van 

de Wet op de ondernemingsraden 

(WOR). Volgens de WOR moet de di-

rectie aangeven voor wie de geheim-

houding precies geldt, en voor hoe 

lang. Als je de geheimhouding accep-

teert, moet je je er ook aan houden. 
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Wat zet je in een persbericht?
Redacties van bladen of kranten krijgen veel persberichten. Hoe toegankelijker en 

relevanter je bericht is, des te sneller wordt het opgepakt. Let daarom hierop:

1. Zet met vet en in kapitalen erboven dat het om een persbericht gaat.

2. Vermeld de datum. Het is belangrijk dat je bericht actueel is.

3. Schrijf het bericht in de tegenwoordige tijd, zo lijkt het actueler.

4. Maak de eerste alinea vet en geef hierin antwoord op de vijf W-vragen (wie, wat, 

wanneer, waarom, waar).

5. Zet de belangrijkste zaken bovenaan. Als de tekst wordt ingekort, blijft de kern 

behouden.

6. Gebruik tussenkoppen. Hierdoor krijgt de journalist snel een indruk van de tekst.

7. Zorg dat het bericht past op 1 A4. 

8. Zet ‘einde bericht’ onderaan. 

9. Vermeld je gegevens onder het bericht, voor als de journalist vragen heeft.

10. Laat de tekst voor je hem verstuurt eerst aan een ander lezen.

kan namelijk grote gevolgen hebben 

voor de organisatie en de geloofwaar-

digheid van de ondernemingsraad. 

Verspreiden
Als je een prominente plaats in de krant 

wilt, kun je een persbericht opstellen. In 

zo’n bericht geef je aan welk nieuwsfeit 

de or openbaar wil maken. Hoe actueler 

het nieuws, des te groter de kans dat het 

wordt geplaatst. Stel een perslijst op en 

stuur het bericht van de or naar de me-

dia die je hebt uitgekozen. Als je een 

journalist kent, neemt de kans toe dat 

het persbericht in de krant komt. Je 

kunt het persbericht ook op de webpa-

gina van de or plaatsen, zo pikt de me-

dia het nieuws misschien alsnog op. 

Vooral als je erover twittert kan het be-

richt zich snel verspreiden.

Persconferentie
Je kunt ook een persconferentie hou-

den. Dit kost journalisten veel tijd, ze 

komen alleen als ze veel nieuwswaar-

dige informatie krijgen of als er iets bij-

zonders te zien is (zoals de plaats van 

een bedrijfsongeval of het sluiten van 

een fabriek). Een persconferentie heeft 

mogelijk toegevoegde waarde voor de 

ondernemingsraad. Journalisten kun-

nen namelijk vragen stellen en de or 

kan een toelichting geven. Vergeet niet 

een woordvoerder uit de or te kiezen 

die makkelijk kan reageren op vragen 

van journalisten. Een persconferentie 

duurt nooit lang; meestal maximaal 

een uur. Geef de journalisten een 

persmap met achtergrondinformatie. 

Houd de persconferentie liefst ’s och-

tends, dan hebben de journalisten nog 

tijd om het artikel te schrijven voor de 

deadline. 
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