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E
en overlegstrategie wordt door 

allerlei factoren bepaald. Een 

vecht-or kiest een andere strate-

gie dan een or die op samenwerken 

gericht is. De strategie kan ook worden 

bepaald door de bestuurder. Het maakt 

uit of een bestuurder over de onderne-

mingsraad heen wil walsen om de re-

organisatie erdoor te drukken of dat hij 

de raad meeneemt in de plannen. Een 

strategie wordt vaak bepaald door de 

omstandigheden en het belang van het 

onderwerp. Iedere situatie vraagt om 

een andere overlegstrategie. Neem 

daarom de tijd om je strategie te bepa-

len. 

Vier fasen
Een reorganisatie komt zelden onver-

wacht. Er zijn signalen dat het niet 

goed gaat met de organisatie en de or 

kan er in de overlegvergadering ge-

richt naar vragen. Ook al weet de or de 

voorgenomen plannen nog niet, hij 

kan zich al wel voorbereiden. Een reor-

ganisatie is bovendien een traject. Er 

zijn er meestal vier fasen:

1. Ontwikkeling van plannen

2. Adviesaanvraag aan de or

3. Uitvoering van de reorganisatie

4. Evaluatie van de reorganisatie 

De mate van invloed op de reorganisa-

tie is voor iedere ondernemingsraad 

anders. Een reorganisatie is aviesplich-

tig op grond van artikel 25 van de 

WOR. Over het voorgenomen besluit 

heeft de or een overleg met de bestuur-

der. Dat is de minimale invloed die de 

or heeft. Er zijn natuurlijk bestuurders 

die denken zonder betrokkenheid van 

de or een reorganisatie in crisistijd 

door te kunnen voeren. Dat kan dus 

niet. Andere bestuurders laten de or 

alle fasen meedenken. De or heeft dan 

meer betrokkenheid. Tijdens dat traject 

kun je verschillende overlegstrategieën 

gebruiken. 

Proactief
Hoe eerder de or betrokken is bij de reor-

ganisatie, hoe meer invloed hij kan uit-

oefenen. Vaak hoor je tijdens het Artikel 

24-overleg al de grote lijnen over de ko-

mende koers. Dit overleg vindt twee keer 

per jaar plaats. De bestuurder geeft aan 

welke advies- en instemmingsvragen de 

ondernemingsraad de komende periode 

kan verwachten. Je hoort dan misschien 

al dat er een adviesaanvraag over een re-

organisatie aankomt.  

Je kunt ook het initiatiefrecht gebruiken. 

Als je proactief wilt meedenken over de 

plannen kost dat tijd. Bovendien word je 

medeverantwoordelijk. Je kunt minder 

makkelijk negatief adviseren als je al die 

tijd meegedacht hebt. Makkelijker is het 

om te wachten tot de plannen ter advi-

sering voorliggen. Je kunt als or dan po-

sitief of negatief adviseren, maar je hebt 

wel minder invloed. De eerste strategie 

waarvoor de or moet kiezen is: wanneer 

de raad betrokken wil zijn. 

Flexibel
Er zijn meer strategieën die de or kan 

kiezen. Probeer goed te kijken welke 

strategie je gebruikt en zorg dat je 

flexibel blijft. Je kunt wel vasthouden 

aan één strategie, maar als die niet ef-

fectief is, is het handig om te wisselen 

van strategie. Een or die goed begrijpt 

welke strategieën hij heeft, kan bewus-

ter voor een overlegstrategie kiezen. 

De or kan globaal uit vijf strategieën of 

stijlen kiezen: 

• confrontatie

• samenwerken

• onderhandelen

• toegeven of ingraven

• opschorten 

Confrontatie en relatie
Tijdens elk overleg moet de onderne-

mingsraad (bij de keuze voor een over-

legstrategie) rekening houden met de 

Bij economische tegenspoed gaan organi-
saties reorganiseren. Vaak met grote gevol-
gen voor het personeel. De ondernemings-
raad heeft adviesrecht. Voor het overleg 
met de bestuurder kan de or verschillende 
overlegstrategieën kiezen. 

Kies de juiste  
overlegstrategie

De or heeft meer tijd dan de bestuurder
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resultaten en de relatie met de bestuur-

der. Een goede relatie is van belang voor 

het overlegklimaat van de toekomst. 

Vooral tijdens een reorganisatie staat de 

bestuurder onder druk van de toezicht-

houder, het personeel, de vakbonden 

en de ondernemingsraad. De or moet 

kijken of hij maximaal resultaat wil be-

reiken of ook rekening wil houden met 

de relatie met de bestuurder. Als er gro-

te, zwaarwegende belangen op het spel 

staan zoals ontslagen of de sluiting van 

een onderdeel, kan confrontatie de juis-

te keuze zijn. Bedenk voor het overleg 

met de bestuurder of je wil confronte-

ren. Je bent dan niet bang voor discus-

sie en harde woorden.

Samenwerken
Als de or en de bestuurder het groten-

deels met elkaar eens zijn, dan ligt de 

overlegstrategie samenwerken voor de 

hand. Vooral over de hoofdlijnen van re-

organisatie kunnen or en bestuurder het 

vaak eens worden. Deze strategische uit-

gangspunten geven een helder kader 

voor het overleg tussen or en bestuurder. 

Vanuit die gemeenschappelijke basis 

hoeven beide partijen het ‘alleen’ nog 

maar eens te worden over de invulling 

van de details. Het overleg verloopt soe-

pel en de or kan sneller resultaten boe-

ken. Samenwerken als strategie is goed 

voor de relatie met de bestuurder.

  

Onderhandelen
Net als bij de strategie samenwerken, 

willen or en bestuurder bij onderhande-

len samen oplossingen vinden. Dit biedt 

kansen, maar ook risico’s. De kans be-

staat dat een partij met lege handen 

staat. Bij deze strategie zoeken de partij-

en naar een oplossing waarmee beide 

kunnen leven. Ze zoeken een compro-

mis. Er is meestal onderhandelingsruim-

te voor de or. Deze heeft de tijd aan zijn 

zijde en de bestuurder niet; die wil snel 

reorganiseren. Gebruik die tijd om de 

onderhandelingsruimte te vergroten en 

een maximaal resultaat te behalen. Advi-

seer daarom niet te snel. Als het overleg 

in een goede sfeer gebeurt, is de kans op 

een compromis en dus een resultaat het 

grootst. Bedenk wel goed welke resulta-

ten voor de or acceptabel zijn. De achter-

ban zal de or erop aanspreken als er te 

weinig resultaat is geboekt. 

Toegeven of ingraven
Een andere overlegstrategie is toege-

ven. Het overleg loopt vast. Bestuurder 

en or zijn het niet met elkaar eens. 

Toch moet er iets gebeuren. Het gaat 

niet goed met de organisatie. De or wil 

eruit komen en geeft de bestuurder ge-

lijk. Toegeven is zinvol als het me-

ningsverschil erg groot is en de kans 

op resultaat voor de or klein is. Door 

toe te geven, houden de or-leden de 

verhoudingen goed en wordt het me-

ningsverschil niet verder op de spits 

gedreven. De or kan ook ervoor kiezen 

om voet bij stuk te houden, vooral als 

de plannen grote gevolgen hebben 

voor de achterban. Dat is bijvoorbeeld 

als de bestuurder arbeidsvoorwaarden 

wil beperken of werkzaamheden wil 

uitbesteden. De ondernemingsraad 

graaft zich in, adviseert negatief en let 

goed op of de bestuurder niet toch zijn 

plannen doorvoert. Gaat de discussie 

echter over een punt van onderge-

schikt belang, dan kan toegeven een 

slimme strategie zijn.

Opschorten
De or heeft vaak meer tijd dan de be-

stuurder. Je kunt kiezen om tijd te win-

nen en de druk op de bestuurder op te 

voeren. Met de overlegstrategie op-

schorten bereikt de or niet meteen re-

sultaat. Misschien is de bestuurder snel-

ler bereid tot concessies in ruil voor 

meer snelheid. Je kunt opschorten door 

het overleg te benutten om enkel de 

mening van het bestuur te peilen, alleen 

vragen te stellen of helemaal weg te blij-

ven van het overleg. Je annuleert het 

overleg om elders informatie in te win-

nen of om met de achterban of de vak-

bonden te praten. Dat geeft zowel de or 

als de bestuurder de mogelijkheid om 

na te denken over manieren om uit de 

impasse te komen.  
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