
Directie en OR bereid u voor! 

Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek bleek dat we nog 

steeds niet van de gevolgen van de crisis af zijn. Verschillende 

deskundigen geven aan dat de gevolgen van de crisis in de 

komende periode groter zullen zijn dan destijds op het diep-

tepunt in de vorige crisis het geval was. Het eerder genoemde 

onderzoek geeft aan dat ruim 2/3e (!) van de Nederlandse 

bedrijven verwacht in 2010 nog banen te moeten schrap-

pen. Kortom, directie en OR hebben elkaar nodig om tijdig de 

juiste maatregelen te nemen. ‘Early warning signalen’ herken-

nen is daarbij belangrijk. In dit artikel licht ik u toe hoe u ze 

herkent en wat OR en directie daarmee te doen staat.  

Banenverlies dreigt vooral bij de financiële dienstverleners en 

bedrijven, actief in handel en industrie. Outsourcing staat 

hoog op de agenda. Diverse bedrijven houden er rekening mee 

dat ze hun activiteiten naar het buitenland zullen moeten ver-

plaatsen. Uiteraard heeft dit alles forse personele gevolgen, om 

nog maar te zwijgen over de onrust die ontstaat op de werk-

vloer. Werknemers in zowel de dienstverlening als de maakin-

dustrie zien de orders teruglopen, leegloop ontstaat waardoor 

de geruchtenstromen extra worden gevoed. Who’s next? Of 

beter welke afdelingen moeten naar huis worden gestuurd. 

Kortom wij zijn er nog lang niet vanaf. Wat betekent dit voor 

de besturing van uw organisatie? En hoe moet een onderne-

mingsraad en directie hieraan invulling geven?

Aan de ene kant is vanuit concurrentie oogpunt snel schake-

len noodzakelijk. Het ontdekken van “early warning signalen” 

is een middel om tijdig in te grijpen. Aan de andere kant zitten 

wij in Nederland met ons poldermodel vast aan bepaalde 

sociale wetten die in strijd kunnen zijn met tijdig ingrijpen. 

In dit geval komen de tegengestelde belangen duidelijk boven 

water. Directie verlangt snelheid bij het nemen van maatrege-

len, maar zien de overlegstructuur met ondernemingsraden 

en/of bonden als belemmerende (lees: vertragende) factor. 

Ondernemingsraden worden in veel gevallen te laat betrokken 

en moeten eerst nog mee genomen worden in de noodzaak 

beleving. Het personeel (meestal de hoogste kostenpost voor 

een organisatie) zal in veel gevallen bij dergelijke ingrepen 

moeten bloeden. Ondernemingsraden willen de belangen 

van hun achterban verdedigen en er voor zorgen dat gevolgen 

zo minimaal blijven voor het personeel. Aan de andere kant 

zijn ondernemingsraden er tegenwoordig steeds meer (o.a. 

uit ons onderzoek d.d. juli 2009)  bewust van dat samenwer-

king cruciaal is en dat het ook gaat om de continuïteit van de 

onderneming.

Hoe kunnen OR én directie zich voorbereiden 

op mogelijke ingrepen?

Early warning signalen zijn er, maar worden 

die voldoende serieus genomen?

Macro-economisch  

Over de crisis hoeven wij u niet veel meer te vertellen. De 

macro-economische signalen zijn inmiddels bij iedereen 

bekend. Om het herstel te blijven volgen moet u echter alert 

blijven. U ontkomt er niet aan om macro-economische 
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signalen nauwlettend te blijven volgen en door te vertalen 

naar de impact op uw organisatie. Houd daarom beurzen, 

CPB cijfers, consumentenvertrouwen, valuta’s e.d. goed bij. 

Is de opwaartse spiraal geen tijdelijke? Wat betekenen deze 

cijfers voor uw business? Kortom, blijf alert en bespreek de 

impact van deze data met elkaar. Neem tijdig maatregelen. 

De OR heeft hier bijvoorbeeld ook een verantwoordelijkheid 

in. Bespreek uw zorgen met de bestuurder, welke maatregelen 

heeft men inmiddels genomen? Laat iemand (of meer leden) 

binnen de OR deze ontwikkelingen volgen en bespreken. 

in de keten

Niet alleen macro-economisch moet u alert zijn maar ook 

binnen uw eigen branche. Wat gebeurt er in uw keten? Hoe 

ziet de share of wallet van uw klanten er uit? Welk deel wordt 

er nog aan uw diensten of producten uitgegeven? Wie in uw 

keten is van plan meer te doen dan alleen maar dat ene deel? 

Of beter gezegd: vinden er verschuivingen plaats en worden 

uw partners nu uw concurrenten? Welke prijsontwikkelingen 

zijn er? Zijn er nieuwe technologieën of hoe staat het eigen-

lijk met innovatie en dus de langere termijn visie binnen uw 

branche? Bent u als OR hier ook mee bezig? En maakt u dit 

bespreekbaar met de directie? Bespreekt u als directie deze 

ontwikkelingen met uw ondernemingsraad? Er kunnen zich 

natuurlijk ook kansen voor uw organisatie ontstaan. Kunt u 

niet opschuiven in de keten? Bepaal met elkaar u strategie. 

Kansen zijn er genoeg!

Management en personeel

Hoe is het met de medewerkerstevredenheid? Loopt het 

verzuim op? Is er verloop of zijn er veel spanningen op de 

werkvloer en neemt de onrust toe? Hoe snel verloopt de 

besluitvorming? Is er tegenwerking? Deze signalen zullen 

tussen management, directie en medezeggenschap tijdig 

herkend moeten worden, voordat dit gaat leiden tot negatieve 

bijeffecten van werkstagnatie en terugloop in productiviteit. 

Vaak betekent dit ook dat er meer aan de hand is dan de 

werkelijkheid doet vermoeden. Uw medewerkers praten direct 

met klanten of moeten de klachten afhandelen. Zij hebben 

cruciale informatie over uw klanten en producten. Aan de 

andere kant ziet de salesforce de leads en opdrachten afnemen 

of merken de mensen in de fabriek dat de machines stil staan. 

De OR zal in staat moeten zijn om dicht bij de achterban te 

staan en een katalysator te zijn richting management van deze 

signalen. Maar al te vaak merken wij dat management nog te 

vaak mooi weer voorspelt omdat slecht nieuws brengen niet 

altijd in dank wordt afgenomen of dat men dit gewoonweg 

niet gewend is. Veel bedrijven hebben het afgelopen jaar nog 

steeds  onvoldoende en systematisch indicatoren verzameld. 

Aan de andere kant werden deze  signalen door de top van 

de organisatie niet serieus genomen. Men wil blijkbaar het 

slechte nieuws niet horen.  

bedrijfsmatig

Bepaal met elkaar welke indicatoren binnen uw onderneming 

van belang zijn om de early warning signalen te ontdekken.

Hoe staat uw organisatie er financieel voor ? Hoe staat het 

met de  rentabiliteit en  liquiditeit Hoe staat het met de voor-

raden en de orderportefeuille? Welke marktpositie heeft u, 

enz. Maak met elkaar een eerste diagnose. Hoe groot is het gat 

wat gedicht moet worden? Onze ervaring is dat er in eerste 

instantie te licht wordt ingegrepen, waardoor later harder 

moet worden ingegrepen of erger dat het te laat is om nog te 

overleven. 

Hoe ernstig is de situatie in uw onderneming?
• Maak een werkhypothese :
- Rentabiliteit
- Liquiditeit
- Markten en marktposities
- Orderpositie / bezettingscijfers
- Voorraden
- Stabiliteit van de organisatie
- Kerncompetenties en toegevoegde 

waarde

• Eerste diagnose toekomst 
perspectief : 

- Hoe groot is het gat dat gedicht 
moet worden?

- Gezondheid van geheel en delen?
- Welke vrijheidsgraden, welke steun 

te verwachten?

hoe dan samen te werken? 

Als je de medewerkers te laat betrekt of informeert, dan ben 

je ze kwijt als bondgenoot. In een eerder artikel schreven wij 

dat uit ons onderzoek bleek dat “de crisis tot betere samen-

werking leidt tussen ondernemingsraad en bestuurder” (juli 



2009). Uit ons onderzoek bleek dat ondanks de impopulaire 

maatregelen de ondernemingsraden met hun bestuurders 

goed samenwerkten. Positief nieuws dus in deze crisistijden. 

In de samenwerking is het belangrijk dat beide partijen, zowel 

OR als bestuurder, op de hoogte zijn van de status van de 

‘early warning signals’.  Blijf kritisch naar elkaar: ‘wordt er 

geen mooi weer gespeeld’? Indien er toch moet worden inge-

grepen kunnen OR en bestuurder elkaar van nut zijn.  

 

De OR en medewerkers zijn voor de bestuurder een belang-

rijke bondgenoot om door de storm te komen. Het is onze 

ervaring dat wanneer je medewerkers betrekt in het bedenken 

van de oplossingen en laten meedenken ze zelfs bereid zijn om 

de schouders er extra onder te zetten. Hierin kunnen onder-

nemingsraden een rol vervullen. Wanneer de OR een goede 

relatie met de achterban heeft kan de OR als geen ander de 

toegevoegde waarde van de ideeën van de medewerkers bena-

drukken en de informatie vanuit dat perspectief belichten. 

Bovendien kunnen OR-en en bestuurders in communicatie de 

krachten bundelen. Door beiden de noodzaak voor maatre-

gelen aan te tonen, te benadrukken wat er is overwogen en te 

tonen wat er wordt bereikt met de maatregelen, klinkt er een 

eenstemmig geluid wat medewerkers duidelijkheid biedt. 

Om dit te bereiken is het cruciaal dat de bestuurder zorgt 

voor tijdige betrokkenheid van de OR.  Informeer een OR niet 

achteraf, maar ruim voordat maatregelen moeten worden 

genomen. Maar nog beter, maak de OR deelgenoot van uw 

plannen en vraag om input. Zorg voor een juiste balans in de 

te nemen maatregelen en kijk niet te eenzijdig. Deze uitdagin-

gen vragen om een niet te eenzijdige ingreep. Met alleen het 

ontslaan van personeel zal je de oorlog niet kunnen winnen.

Om het schip de juiste koers te laten varen hebben bestuur-

der en ondernemingsraad elkaar nog steeds hard nodig. Het 

samen bepalen van de stuurindicatoren is een eerste vereiste. 

Een behouden vaart met uw organisatie! En zorg voor de 

juiste koers…
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