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Tips:
• Hou het innovatiecontract kort

• Maak de afspraken concreet, bijvoorbeeld: 

• Informatiebulletin or: maandelijks

• Collega’s met specifieke deskundigheid op HR en finan-

ciën zijn vraagbak van or

• Conflictoplossing: 3 – 3 – 3-systeem 

• Bespreek het idee van een innovatiecontract ook met je 

collega’s buiten de or en met het mt

Medezeggenschap op koers

Nieuwe afspraken helpen or

Het innovatiecontract
De behoefte om medezeggen-
schap te vernieuwen groeit. 
Een innovatiecontract kan uit-
komst bieden. Het bevordert 
gezamenlijk ondernemerschap. 

Samenwerking or en bestuurder
Vaak schakelt de bestuurder de or pas laat in. Een goede 

manier om dat te voorkomen is het afspreken van een mi-

nimumtermijn: tussen het moment waarop de or wordt 

ingeschakeld en de dag waarop het antwoord van de or 

wordt verwacht. Or en bestuurder spreken bijvoorbeeld af 

dat de or normaal gesproken ten minste een maand krijgt 

om te adviseren. Daar wordt de samenwerking al door ge-

holpen. Zo zal de ondernemer geneigd zijn de or vroeg bij 

beleidsvoornemens te betrekken. Anders duurt het hem al 

snel te lang. Bij de samenwerking kun je ook denken aan 

afspraken over aanwezigheid bij overlegvergaderingen. Of 

meedenken als een externe adviseur wordt ingeschakeld 

voor welk onderwerp dan ook. En ontvangst en bespreking 

van periodieke managementinformatie.

Spreek concreet af welke informatie en stukken de or wil 

ontvangen, zoals een organigram, afdelingsstructuur, 

groepsstructuur, begroting, jaarrekening, enz. Maar je kunt 

ook veel gedetailleerdere afspraken maken. Het kan veel 

inzicht verschaffen als je afspraken maakt over welke ge-

gevens over het personeelsbestand worden verstrekt aan 

de or.

Organisatie or
Hier gaat het om afspraken over agendering, verslagen van 

vergaderingen, archivering, follow up. Het verhoogt de 

kwaliteit wanneer or en bestuurder samen nadenken over 

de wenselijke administratieve inrichting van het or-werk. 

Zoals velen weten: een ambtelijk secretaris kan wonderen 

verrichten. Binnen de or kan daarnaast gebruik worden 

gemaakt van ieders specifieke talenten. Portefeuilles kun-

nen worden verdeeld. Spreek in de jaaragenda af wanneer 

de or en rvc/rvt/aandeelhouders elkaar ontmoeten.

Structuur medezeggenschap
Hier zie je steeds nieuwe vormen. Er zijn succesvolle ge-

sprekken en experimenten om medezeggenschap nieuw 

vorm te geven. Er wordt bijvoorbeeld steeds vaker afgewe-

ken van de wettelijke regeling van het aantal or-leden. Een 

kleine or als harde kern, met een flexibele schil aan colle-

ga’s die op deelgebieden participeren in het or-werk. Ook 

kan er worden gewerkt met plaatsvervangers. Er zijn 

mooie experimenten om medewerkers meer te laten  

Velen kennen het gevoel dat hun medezeggenschap 

een nieuwe impuls nodig heeft. Or èn bestuurder 

varen soms te lang een oude koers. Om elkaar te 

bereiken, kunnen nieuwe afspraken behulpzaam zijn. De 

or en bestuurder die samen fundamenteel nadenken over 

hun samenwerking, verwachten daarvan wederzijds voor-

deel. De kracht van de or neemt daardoor toe.

Bij innovatiecontracten tussen or en bestuurder kun je 

denken aan (een of meer van) de volgende onderwerpen.

• Samenwerking or en bestuurder: de or wordt betrokken 

bij de voorbereiding van het beleid.

• Organisatie or: er wordt gewerkt met een jaaragenda.

• Structuur medezeggenschap: medewerkers participeren 

in or-werk.

• Zichtbaarheid or: communicatie met collega’s.

• Scholing or: individuele competentieontwikkeling, naast 

collectieve training.

• Personeelsbeleid: waardering voor or-werk.

• Conflictoplossing: snel, doelgericht, zonder kosten.

Dit artikel geeft een aantal voorbeelden.
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Tijdens Medezeggenschap op koers op 1 november leer je 

meer over de mogelijkheden van het innovatiecontract in 

de workshop van Norbert Laane. www.ornet.nl/opkoers

participeren in or-werk. Materiedeskundigen uit de orga-

nisatie worden ingeschakeld om op hun vakgebied te hel-

pen bij de voorbereiding. 

Interessant is ook dat or en bestuurder kunnen afspreken 

dat zzp’ers en opdrachtnemers een rol krijgen toebedeeld 

in de medezeggenschap. Dat is uiterst actueel, gelet op de 

toename van het aantal werkers dat diensten aanbiedt bui-

ten de klassieke arbeidsovereenkomst.

Zichtbaarheid or
Als medezeggenschap niet lekker loopt, zie je dat dit 

meestal drie relaties betreft. 

1: De relatie van de bestuurder met de or. 

2: De relatie tussen de or-leden onderling. 

3: De relatie van de or met de achterban.

Vaak is hier nog winst te halen. Ook wat betreft verbetering 

van communicatie met collega’s kan het innovatiecontract 

helpen om het gezamenlijke doel te bereiken. Een perio-

diek berichtje op het intranet werkt soms beter dan een in-

loopspreekuur. Or-lidmaatschap ‘by walking around’ levert 

meestal meer nuttige informatie op dan afwachten of de 

medewerkers ergens mee zitten. Als je zendt, ontvang je 

meer dan als je de verantwoordelijkheid elders legt.

Scholing or en personeelsbeleid
Hier zie je de trend van individuele competentieontwikke-

ling, naast collectieve training. Meer dan vroeger zijn 

or-leden gefocust op hun eigen ontwikkeling en hun posi-

tie op de arbeidsmarkt. Nog te weinig organisaties schat-

ten het or-werk voldoende op waarde. Terwijl je ook or-lid 

wordt voor je eigen professionele ontplooiing. Is het niet 

mooi om afspraken te maken met de bestuurder over 

waardering voor het or-werk! Bijvoorbeeld: het geven van 

een interne workshop, waardering door de bestuurder op 

de interne communicatiekanalen, promotiebeleid voor 

or-leden?

Conflictoplossing
Dit onderwerp leent zich bij uitstek voor een innovatie-

contract. Als de bestuurder samen met zijn or fundamen-

teel nadenkt over de samenwerking, dan hoort daar ook bij 

hoe je eventuele conflicten in de toekomst oplost. Snel, 

doelgericht en zonder kosten. Hiervoor bestaan diverse 

methoden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het 3 – 3 – 

3-systeem. Een verschil van mening moet in direct per-

soonlijk contact tussen de betrokkenen binnen 3 uur wor-

den opgelost, op zodanige wijze dat alle betrokkenen zich 

hierin kunnen vinden. In het innovatiecontract hebben or 

en bestuurder zwart op wit gezet dat zij hun best zullen 

doen een eventueel conflict binnen die 3 uur uit de wereld 

te helpen. Lukt dat echt niet, dan geldt dat zij ten opzichte 

van elkaar verplicht zijn het binnen 3 dagen op te lossen, 

en uiterlijk binnen 3 weken. Bestuurder en or onderken-

nen met het innovatiecontract dat dit (vrijwel) altijd moge-

lijk moet zijn, uitgaande van het harmoniemodel. Met el-

kaar, niet hiërarchisch maar op basis van vertrouwen. Or 

en bestuurder zien het als een mislukking van alle betrok-

kenen als zij hun verschil van mening niet zelf met de  

3 – 3 – 3-regel tot een oplossing kunnen brengen.

Tal van zaken kunnen worden geregeld in een innovatie-

contract. Hier gaf ik een aantal voorbeelden. Natuurlijk is 

nog veel meer mogelijk. En niet alles wat hier staat, hoeft te 

worden opgenomen. Kies wat bij de or past. Hiermee slaat 

de medezeggenschap de gewenste nieuwe koers in.  

NORBERT LAANE 

ADVOCAAT MEDEZEGGENSCHAPSRECHT BIJ KIENHUISHOVING

NORBERT.LAANE@KIENHUISHOVING.NL

Or en bestuurder kunnen  
afspreken dat zzp’ers en op-
drachtnemers een rol krijgen 
in de medezeggenschap

Elkaar bereiken – met nieuwe afspraken


