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Or, speel het politieke spel
Meer invloed uitoefenen op besluitvorming

een overlegvergadering, zichtbaar aanwe-
zig zijn bij interne bijeenkomsten, ade-
quate communicatie naar de achterban. 
Een or zou zich ervan bewust moeten 
zijn dat een professionele houding, uit-
straling en non-verbale communicatie 
zijn positie en inhoudelijke boodschap 
kunnen versterken. 

4. Wettelijke mogelijkheden. Het is duidelijk 
dat de Wet op ondernemingsraden 
(WOR) de basis vormt voor de positie 
van een or. Het is wel zaak om de WOR 
te benutten als instrument en niet als 
doel. De discussie tussen or en WOR- 
bestuurder beperkt zich vaak tot de spel-
regels en vragen over adviesplicht of in-
stemmingsplicht. Gebruik de WOR ech-
ter ook om de positie van de or steviger 
te maken door het toepassen van het 
recht om de achterban te raadplegen, het 
recht om deskundigen in te schakelen, 
het scholingsrecht, het informatierecht, 
het overlegrecht, het initiatiefrecht en 
het stimuleringsrecht. 

5. Convenanten. Een bijzondere mogelijk-
heid die de WOR in artikel 32 biedt is 
het afsluiten van een convenant. Met be-
hulp van een convenant kan in feite alles 
worden afgesproken, zowel afspraken 
over inhoudelijke kwesties als afspraken 
over de positie van de or. Bijvoorbeeld 
een  afspraak over het behoud van be-
paalde arbeidsvoorwaarden na een fusie 
of een afspraak dat de or onderhande-
lingspartner is bij het vaststellen van de 
arbeidsvoorwaarden. 

6. Inzicht in de andere spelers. Tot slot: de or 
kan een andere speler niet veranderen. 
Het is al zo lastig om jezelf te veranderen, 
dus waarom anderen proberen te veran-
deren? Neem de WOR- bestuurder zoals 
hij of zij is, maar zorg wel dat de sterktes 
en zwaktes van de bestuurder en van  an-
dere spelers bekend zijn bij de or. Gebruik 
dit inzicht vervolgens om de eigen positie 
te versterken door een goede voorberei-
ding van overlegvergaderingen. 

Ik zie vaak or’s die bovenstaande factoren te 
weinig inzetten en zich alleen maar beper-
ken tot het gebruiken van de WOR. Hier-
door gaat het vooral over de spelregels en 
komt de or onvoldoende toe aan het spelen 

P
olitiek bedrijven vindt niet alleen 
plaats binnen de overheid, maar in 
elke organisatie. Ook daar spelen im-

mers verschillende belangen: tussen leiding-
gevenden onderling, tussen managers en 
medewerkers, tussen afdelingen, tussen be-
stuur en toezichthouders, tussen directie en 
or. Als er verschillende belangen zijn, dan 
wordt er politiek bedreven. Dit gebeurt 
naast formele besluitvorming in het infor-
mele circuit. Beide zijn nodig om de ver-
schillende belangen op één lijn te krijgen. 

Een or kan zorgen dat zijn belangen vol-
doende meegewogen worden door het poli-
tieke spel mee te spelen. Voorwaarde is dat 
hij de besluitvorming binnen de organisatie 
ziet als een continu proces, zelfs als verschil-
lende processen die naast elkaar lopen. De 
verschillende belangen van de diverse partij-
en geven beweging aan de processen. Door te 
denken in termen van een spel en spelers kan 
de or meer grip krijgen op de besluitvor-
ming. In dit artikel schets ik hoe de or als 
volwaardig speler kan meedoen aan dit spel. 

Eigen kracht 
Ten eerste is van belang na te gaan welke 
factoren de kracht van de or kunnen bepa-
len als speler in dat spel. Er zijn 6 factoren. 
1. Kennis en informatie. Als een or deskun-

digheid vertoont over de inhoudelijke 
vraagstukken die voorliggen, verschaft 
hij zichzelf hiermee een stevige positie. 
Het praat voor een bestuurder nu een-
maal anders met een gesprekspartner 
met kennis van zaken dan met een on-
deskundige gesprekspartner. Een goede 
interne taakverdeling (specialisatie) en 

een goede inhoudelijke verdieping ma-
ken dat de or voldoende kennis van za-
ken kan vergaren. Bovendien heeft hij de 
mogelijkheid om informatie te vergaren 
van de werkvloer, bijvoorbeeld informa-
tie over het functioneren van een afde-
ling of over de mening van betrokken 
medewerkers; dergelijke informatie krijgt 
een bestuurder vrijwel altijd te laat of 
zelfs helemaal niet van leidinggevenden. 

2. Netwerken en informele contacten. In het 
verlengde hiervan kan de or gericht een 
netwerk opbouwen en informele contac-
ten aangaan. Mag een or dan contacten 
hebben buiten de WOR-bestuurder om? 
Ik zou niet weten waarom niet. Uiteraard 
staat het de or vrij om de achterban te 
raadplegen, maar het staat hem ook vrij 
om eens binnen te stappen bij de afde-
ling P&O of Financiën, of contact te zoe-
ken met bepaalde sleutelfiguren als een 
aandeelhouder, wethouder, commissaris 
of lid van de raad van toezicht. Het is 
zaak om deze contacten te onderhouden, 
los van een bepaald dossier. Het netwerk 
opbouwen en onderhouden is belangrijk 
om een stevige positie te krijgen. Als al-
leen rondom een bepaald dossier contac-
ten worden gelegd, laat de or zich te veel 
in de kaart kijken.  

3. Professionele houding en gedrag. Daarom 
dragen leidinggevenden vaak een pak? 
Dat straalt gezag uit. De or kan ook ge-
zag uitstralen door professioneel te ope-
reren. Dat kan door kleding, maar dat 
zegt natuurlijk niet alles. Een or heeft 
verschillende andere mogelijkheden zo-
als eigen briefpapier, schriftelijke stuk-
ken zonder spelfouten, strak leiden van 

In elke organisatie zijn de besluiten het resultaat van een  
politiek spel. Een or kan hier actief aan meedoen en zo meer  
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matie? Wordt er actief naar gezocht? En  
is de or in staat de kennis en informatie te 
analyseren, ten behoeve van het innemen 
van een duidelijk, haalbaar en realistisch 
standpunt? En hoe worden kennis en in-
formatie ingezet in discussies, in memo’s, 
in (ongevraagde) adviezen? 

3. Het spel willen spelen. Accepteren dat be-
sluitvorming een politiek spel is én hier-
naar handelen, is nodig om daadwerkelijk 
invloed te kunnen uitoefenen. Het spelen 
van het spel geeft vorm en inhoud aan de 
besluitvorming. Of anders gezegd: aan de 
(mede)zeggenschap. Het spel spelen als or 
verbetert de besluitvorming, omdat daar-
door ook de werknemersbelangen worden 
meegewogen. 

Eigen organisatie
Om het politieke spel goed te kunnen spelen 
en om continu te blijven verbeteren als speler 
is het nodig om de interne organisatie van de 
or op de volgende punten op orde hebben:
1. Duidelijke standpuntbepaling. Het is ge-

makkelijk om het ergens niet mee eens te 
zijn, maar kan de or ook een alternatief 
aanreiken? Wat wil de or bereiken op een 
bepaald dossier? Is het standpunt van de 
or haalbaar en realistisch? En wellicht 
het belangrijkste: vormt het standpunt 
van de or een oplossing voor het pro-
bleem van de WOR-bestuurder? 

2. Kennisvergaring en informatieverzameling. 
Hoe heeft de or dit georganiseerd? Hoe 
komt de or aan adequate kennis en infor-

van het spel. Om als volwaardig speler mee 
te kunnen doen, is het inzetten van alle fac-
toren van belang.  

Eigen positie
Als speler heeft de or ook te maken met an-
dere spelers. Het denken in termen van spe-
lers die een spel spelen, noodzaakt het in 
kaart brengen en analyseren van de andere 
spelers. Dit begint met het maken van een 
lijst van alle spelers: directieleden, afdelings-
managers, P&O, financiën, interne of externe 
toezichthouders, betrokken medewerkers, 
vakbonden etcetera. En uiteraard de or zelf. 
Vervolgens kan de or nagaan welke belangen 
elke speler heeft. Dit is meestal gebaseerd op 
een inschatting die de or zelf moet maken.

Na deze analyse kan de or bepalen welke po-
sitie hij inneemt ten opzichte van de verschil-
lende spelers. Ik reik hiervoor twee modellen 
aan. Het eerste model gaat over de relatie van 
de or met de verschillende spelers:

 ●  Zijn de belangen vergelijkbaar met de 
belangen van de or?

 ●  Is de relatie met de speler gebaseerd op 
vertrouwen? 

Hiermee kunnen de spelers in een matrix 
worden geplaatst: 

Vertrouwen als 
basis 

Achterdocht als 
basis

Vergelijkbare 
belangen 

Speler is 
bondgenoot 

Speler is 
coalitiegenoot

Niet-vergelijkbare 
belangen 

Speler is 
tegenstander 

Speler is rivaal

Vervolgens kan de or bepalen welke speler 
hij kan benaderen:

 ●  Heeft de speler invloed op het proces? 
 ● Is de speler te beïnvloeden? 

Hierdoor ontstaat de volgende matrix:

Wel invloed op 
proces 

Geen invloed op 
proces

Wel te 
beïnvloeden 

Hoogste prioriteit 
om te benaderen 

Onbelangrijke 
speler, zinvol om 
te benaderen?

Niet te 
beïnvloeden 

Belangrijke speler, 
maar is het de 
energie waard? 

Laagste prioriteit 
om te benaderen

De uitkomsten van deze analyses kunnen 
per thema verschillen. Het is te vergelijken 
met schaken op verschillende borden. Dit 
betekent dat de or per thema een andere po-
sitie kan innemen richting de andere spe-
lers. Het steeds weer maken van de analyses 
geeft inzicht in de verschillende krachten-
velden en in de positie van de or in die 
krachtenvelden.  
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4. Adequate beïnvloedingvaardigheden. Dit is 

wellicht het belangrijkste aspect om het 

spel adequaat te kunnen spelen. Welke 

beïnvloedingsme-

thoden heeft de or 

in huis? Worden de 

verschillende beïn-

vloedingskwalitei-

ten van de or-leden 

voldoende ingezet? 

Of is alleen de voorzitter aan het woord 

in een overlegvergadering? Door het 

goed inzetten van verschillende beïnvloe-

dingsmethoden kan de or meer bereiken 

in het spel. Dit vergt veel oefening, net 

als een sportteam dat veel moet oefenen 

om te kunnen winnen. 

5. Inzicht in de besluitvorming en in het krachten-
veld. De eerder genoemde matrices zijn 

een prima hulpmiddel om het krachten-

veld in de organisatie beeld te krijgen. In 

hoeverre wordt het krachtenveld telkens, 

bij elk onderwerp, door de or in beeld ge-

bracht? En kan de or de eigen positie in 

het krachtenveld kritisch beschouwen, als 

eerste stap om te komen tot verbetering 

van de eigen positie? 

Aan bovenstaande 

punten zou elke or 

continu moeten wer-

ken. Alleen door deze 

punten voortdurend te 

versterken door scho-

ling en met deskundigen kan de or het poli-

tieke spel adequaat spelen en daadwerkelijk 

invloed uitoefenen op de besluitvorming in 

de organisatie. 

Tot slot
Dit artikel is geen pleidooi om de WOR- 

bestuurder een hak te zetten en om blind te 

gaan voor de belangen van de or. Dat is een 

kortetermijngedachte die alleen maar leidt 

tot een zwakke positie van de or in het 

krachtenveld. De manier waarop de or het 

spel speelt, is hierbij van groot belang.  

Clarke onderscheidt vier typen spelers: 

Slechte 
vaardigheden 

Goede 
vaardigheden

Slechte motieven Verliezer Machtswellusteling

Goede motieven Naïeveling Sterspeler

Een sterspeler worden vereist een construc-

tieve houding gericht op de langere termijn. 

En veel oefenen om de juiste vaardigheden 

te verwerven. Besef tot slot dat een or het 

spel kan winnen, maar ook verliezen.  

That’s all in the game.  

Chrétien Sarton is eigenaar van Sarton  
Training & Advies.
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Het is net schaken op  

verschillende borden


