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Aandachtspunten bij organisatieveranderingen

Or en digitale transformatie
Vanwege de economische krimp door co-
rona én door de digitale ontwikkelingen zal 
menige organisatie  gaan veranderen. Er 
vindt bij veel organisaties een digitale 
transformatie plaats. 

H
ierdoor verandert het werk en 

zullen medewerkers meer op 

afstand werken. De onderne-

mingsraad kan een belangrijke rol 

hierin pakken. Enkele aandachtspun-

ten op een rij. 

Voordat we de aandachtspunten voor 

de or behandelen, is het goed om te 

kijken wat de digitale transformatie 

inhoudt. Dit is de acceptatie van digi-

tale technologie om diensten of orga-

nisaties te transformeren door oudere 

digitale of niet-digitale processen te 

vervangen door (nieuwe) digitale tech-

nologie. De digitale transformatie gaat 

veel verder dan het digitaal maken van 

wat eerst analoog was en het digitaal 

maken van processen. Het is de inte-

gratie van digitale technologie in alle 

gebieden van een organisatie, wat 

leidt tot fundamentele veranderingen 

in de manier waarop organisaties 

werken. Door de coronacrisis is dit 

versneld.

1. Het is eerste aandachtspunt is de in-

formatie. Wat gebeurt er als jouw or-

ganisatie te maken krijgt met digitale 

transformatie? De bestuurder is ver-

antwoordelijk om de or op een be-

grijpelijke manier te informeren. 

Wacht daar niet op, maar kijk ook 

zelf waar je de informatie vandaan 

haalt. Gebruik de interne specialisten 

van de afdeling Financiën, HR en au-

tomatisering. Soms is het verstandig 

om de kennis van buiten de organi-

satie te halen. Je hoort dan meer 

over andere organisaties of onderne-

mingsraden die met digitale trans-

formatie te maken hebben. 

2. Niet alle technologische ontwikke-

lingen zijn direct te zien of te mer-

ken. Ze sluipen als het ware de orga-

nisatie binnen. Achteraf blijkt dan 

toch vaak een verandering in de or-

ganisatie zichtbaar te zijn die grote 

gevolgen heeft. Wees als onderne-

mingsraad alert en probeer die ver-

anderingen zo vroeg mogelijk te sig-

naleren en ze te bespreken met de 

bestuurder. 

3. Organisaties veranderen en de me-

dewerkers moeten mee in de ont-

wikkelingen. Om hier als or betrok-

ken bij te zijn is informatie 

essentieel. Bespreek de ontwikkelin-

gen twee keer per jaar in het Artikel 

24-overleg met de bestuurder en 

toezichthouder. Vraag tijdens het 

overleg naar de scenario’s en be-

leidsvoornemens. 

4. Regelmatig leiden verandertrajecten 

niet tot de verwachte resultaten. Dat 

zorgt voor frustraties, conflicten en 

verslechterde werkomstandigheden 

bij de medewerkers. Gemotiveerde 

medewerkers zijn van groot belang 

om de veranderingen te doen slagen. 

Daar kan de or een rol spelen. Inven-

tariseer onder de achterban hoe het 

staat met het draagvlak voor de digi-

tale transformatie.

5. Gebruik de mogelijkheden uit de 

WOR. De or heeft verschillende be-

voegdheden waar je gebruik van 

kunt maken om aan de slag gaat met 

technologische ontwikkelingen. Je 

hebt adviesrecht bij besluiten over 

belangrijke technologische voorzie-

ningen. Ook als er geld geleend moet 

worden om de voorzieningen te be-

talen, de organisatie krimpt en als de 

bestuurder externe deskundigen in-

schakelt, heeft de or adviesrecht. Er 

zijn meer bevoegdheden die je kunt 

gebruiken. De digitale transformatie 

heeft ook allerlei andere gevolgen op 

bijvoorbeeld sociaal en economisch 

vlak. Denk aan het veranderen van 

functies of de arbeidsomstandighe-

den, waardoor ook het instemmings-

recht van toepassing wordt. 

6. De digitale transformatie kan bij me-

dewerkers stress veroorzaken. Een 

groeiende groep medewerkers heeft 

hier last van. De or speelt een be-

langrijke rol bij het voorkomen van 

psychosociale arbeidsbelasting zoals 

stress. Om dit te voorkomen kun je 

checken of de eindgebruikers be-

trokken worden bij de digitale transi-

tie. Kijk ook daarnaast eens in de 

RI&E. Als blijkt dat het gebruik van 

technologie een mogelijk risico is, 

vraag dan om een verdiepings-RI&E 

en identificeer hiermee de risi-

cofuncties en -werkzaamheden. 
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