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Wendbaar reageren op ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen

  

Oplossing voor het MZ proces in de 
wendbare organisatie 
 

Vroeger: Waterval methode  
Eerder werden veranderingen vormgegeven 
middels de Waterval methode. Waarbij, 
voordat de verandering werd ingezet, het plan 
geheel was uitgeschreven (planning, kosten 
enz). Dit blijk in de praktijk niet meer 
haalbaar. Plannen die volgende de 
Watervalmethode worden veelal ingehaald 
door de tijd. Daarnaast blijkt het in de praktijk 
lastig te zijn om een goede kosteninschatting 
te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom wendbaar organiseren? 
Organisaties willen wendbaar zijn vanwege 
om flexibele te kunnen reageren op 
veranderingen van buitenaf. In de huidige tijd 
volgen veranderingen elkaar snel op. Deze 
veranderingen kunnen geïnitieerd worden 
vanuit verschillende hoeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agile/ organisch organiseren 
Als een antwoord om flexibele te kunnen 
reageren op de veranderingen gaan 
organisaties aan de slag met: Agile/ 
organische/ fluid/ wendbaar/ dynamisch 
organiseren. 
 

 
 
Vanuit de huidige situatie wordt de ultieme 
situatie, scoop bepaald. Dit is de stip op de 
horizon. Deze stip is niet in beton gegoten, 
zolang het maar binnen de scoop valt. Veelal 
worden er vooraf kaders en randvoorwaarden 
bepaald waarbinnen de verandering dienst 
plaats te vinden (blauwe vlak). Het WAT en 
WAAROM wordt dus aan het begin bepaald. 
HOE en de GEVOLGEN worden pas later in het 
traject bekend.  
 
Deze besluiten die gedurende het traject 
genomen worden kunnen onder het 
adviesrecht van de OR vallen.  
 
 
Waar botst het met de WOR? 
Deze nieuwe wijze van veranderen 
 levert een ‘botsing’ op met de  
WOR. De WOR is ‘op zoek’ naar  
het moment dat er een voorgenomen besluit 
is van de bestuurder. Waarbij de bestuurder 
kan aangeven:  
 

 Overzicht beweegredenen besluit 
 Voldoende concreet 
 Gevolgen personeel 
 Voorgenomen maatregelen 
 (Welke alternatieven zijn onderzocht) 
 

Dit moment is er niet wanneer de bestuurder 
een verandering organische aanvliegt. Mede 
omdat ze aan de start van het traject nog geen  
inzicht hebben in de gevolgen van het besluit.  
 
Daarnaast dient de OR wezenlijke invloed te 
hebben op een voorgenomen besluit. De 
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bestuurder dient de OR in een vroeg stadium 
te betrekken: 

 Vóór keuze uit alternatieven 
 Ná inzicht in belangrijkste gevolgen 
 De bestuurder kan geen uitvoering 
geven een voorgenomen besluit, na 
advies van de OR.  
 

Ook deze ‘spelregels’ van de WOR komen bij 
organisch organiseren in het geding. 
Kenmerkend aan organisch organiseren is dat 
ze al werkend gaan bijsturen en tot besluiten 
komen. Technisch gezien geeft de bestuurder 
dan al uitvoering aan het voorgenomen 
besluit.  
 

Oplossing: De Kapstok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De OR en bestuurder kunnen het adviestraject 
‘opknippen’. Waarbij de bestuurder een 
advies vraagt op hoofdlijnen en later in het 
proces advies op de verschillende 
deelbesluiten. Omdat de WOR de OR maar 1 
keer de mogelijkheid geeft om advies te geven 
(uitvoeringsbesluiten vallen onder Art. 25.5. 
WOR) is het goed om af te spreken dat de OR 
op de deelbesluiten ook het volledige Art. 
25.1. WOR verkrijgt. Zo behoudt de OR 
invloed in het gehele gefaseerde 
verandertraject en kan de bestuurder de vaart 
houden in het proces.  
 
 
 
 
 

Hierbij dient de OR 
zich goed te beseffen 
dat hij een ‘trechter’ in 
gaat in de 
besluitvorming.  
Wanneer de OR 
positief heeft 

gereageerd op de eerste adviezen kan hij niet 
meer terugkomen op deze adviezen. Ook niet 
wanneer hij het later niet eens is met een 
besluit. Hierdoor is het van groot belang dat 
verwachte personele consequenties bij het 
advies op hoofdlijnen zoveel mogelijk bekend 
zijn. Met daarbij de maatregelen die genomen 
worden om deze gevolgen op te vangen.  
 
Hoe regelen? 
De beste optie is om voorafgaand 
procesafspraken maken en vastleggen in een 
convenant onder  Art. 32 WOR: 

 Afspraken maken dat de OR beschikt 
over het volledige adviesrecht (een 
advies zoals bedoeld in art 25.1 WOR) 
ten aanzien van een of meerdere 
uitvoeringsadviesaanvragen.  
 Met verkrijgen van het volledige 
adviesrecht op alle adviestrajecten 
opknippen in: wat, waarom, gevolgen 
(principebesluit) en daarna 
uitvoeringsbesluit.  
 Voorbehoud in een later stadium 
volledig adviesrecht over de gevolgen 
voor de medewerkers 
(boventalligheid). Dit dient de OR ten 
alle tijden te doen wanneer er geen 
inzicht gegeven kan worden in de 
gevolgen voor het personeel.  

 
De OR kan ook een preadvies uitbrengen 
onder het initiatiefrecht Art. 23.3 WOR. De 
bestuurder heeft de verplichting om hier 
inhoudelijk schriftelijk op te reageren. 
Daarnaast dient het in de OV besproken te 
worden. De OR kan middels dit preadvies 
onder andere kaders en randvoorwaarden 
bekend maken.  
 
De OR kan in zijn eigen advies voorwaarden 
opnemen. Deze voorwaarden worden 
juridische sterker wanneer de OR daarbij 
aangeeft wat het gevolg is wanneer er niet 
aan de voorwaarden voldaan wordt.  

adviesaanvraag
Advies op hoofdlijnen 25.1 

Advies op 
uitvoering 

25.1

Hoe 
Gevolgen

Wat 
Waarom 
Gevolgen
Planning 

Regelen 
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Uiteraard zijn er ook niet- juridische 
oplossingen om invloed uit te oefenen 
wanneer traject organisch verloopt. Zoals een 
werkwijze waarbij maatwerk per traject plaats 
vindt of deelname aan werkgroepen 
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Afspraken 1 geheel 
 

 

 Zorg ervoor dat medewerkers aangesloten blijven door goede communicatie  
 Communiceer helde r over de uitgangspunten 
 Maak gebruik van andere communicatiemiddelen en 1 bericht over verschillende middelen. 
Zodat het beter aansluit en aankomt.  
 Vraag om terugkoppeling 

 
 Toets momenten/ evaluatiemomenten met de OR op de uitvoering van de plannen.  
 
 Conceptversie van de plannen richting de OR (nog voor de RvC) zodat de OR een 
conceptadvies kan geven.  
 
 Eventueel een gesprek met OR + bestuurder + RvT. 
 
 Informele overleggen met de bestuurder behouden 
 
 De OR wil aandachtspunten/ zorgen ophalen bij de medewerkers nog voordat de OR het 
definitieve advies geeft.  
 
 Hiervoor is nodig dat de bestuurder eerder over zijn visie communiceert richting de 
medewerkers.  
 
 Bovenstaande communicatie op dusdanige wijze dat de individuele medewerker er iets mee 
kan. (zich er tot toe kan verhouden) 
 
 Zorg OR: onrust medewerkers is nu een langere periode.  
 
 Stel een tijdspad, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over de rol van de OR en 
communicatiemomenten richting de medewerkers.  
 
 Checken: sociaal plan: op wie is dit van toepassing en welke momenten? Hierover dient 
duidelijk gecommuniceerd moeten worden.  
 
 Vraag: is het plan toekomst bestendig genoeg? En hoe wordt dit vormgegeven? 
 
 Aandachtpunt voor de OR: zorg dat de groep bijeenblijft. Dit betekent: taken 
 verdelen/ goede voorbereiding en 
samenwerken.  

 
  



Afspraken gefaseerde besluitvorming 
 

 Heldere en duidelijke, eenvormige aanvragen 
 Duidelijke uitleg van de context bij alle aanvragen 
 Duidelijk tijdspad en indeling  
 Hoofdlijnen betekenen geen vage lijnen  
 Het gefaseerde traject is beperkt in tijd en heeft een beperkte omvang  
 Het plan heeft een duidelijk eind 
 Voorafgaand aan elke nieuwe ‘stap’ dient er een evaluatie plaats te vinden van de vorige 
stap  
 Er dient een duidelijke communicatie te zijn over de stappen 
 Informeel vooraf> zodat de OR voorafgaand aan de besluitvorming invloed heeft 
 Zelfde communicatie ‘eisen’ als bij een adviesaanvraag in 1 geheel 
 De kaders moet steeds helder zijn: hoe past het (de aanvraag) in een het grote geheel 
 Duidelijke naar de medewerkers communiceren dat niet alles in beton gegoten is 
 Vraag: hoe moet het steeds gemeten worden? 
 Eventuele voorwaarde: bij de programma’s beginnen  
 Zorg van de OR: redt personeelszaken het om dit proces te ondersteunen?  
 Zorg OR: verkiezingen in het midden van het proces (geldt voor beide processen) 
 Een convenant afsluiten om vast te leggen dat de OR op alle deeladviezen het volledige 
adviesrecht behoudt.  

 
 
 


