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 OR & COMMUNICATIE 

Or en conflicten: vijf strategieën

Hoe los je het op?
Niet alleen op het werk, maar ook in het  
or-werk komen conflicten voor. De or  
bespreekt de plannen van de bestuurder.  
Er kunnen dan belangentegenstellingen  
ontstaan. 

beurt omdat men uit zorgen de botsing 

vermijdt doet een ondernemingsraad 

zijn werk niet goed.

2 Toegeven 
Toegeven is uitstekend als de bestuur-

der betere argumenten heeft, maar als 

de or zich laat overrompelen is dat een 

gemiste kans. Sta erbij stil wanneer je 

toegeeft en wanneer niet.

3 Compromis zoeken
Je kunt een compromis sluiten. Een 

compromis is soms het enige haalbare 

als de ondernemingsraad van alles 

heeft geprobeerd. Maar zit er echt niet 

meer in?

4 Forceren
Je kunt het forceren en je standpunt 

doordrukken, dus proberen te “win-

nen”. Als een bestuurder te ver gaat of 

als het zaken betreft die voor de onder-

nemingsraad en zijn achterban van 

groot belang zijn, is het handig om te 

forceren. Om de eigen belangen en 

standpunten te kunnen doordrukken, 

kunnen machtsmiddelen worden in-

gezet. De or kan dreigen de pers in te 

schakelen of bij de bestuurder aange-

ven dat de or juridisch advies zoekt. Dit 

voert de druk op. 

5 Onderhandelen
Je kunt onderhandelen, in de poging 

een oplossing te vinden die de belan-

gen voor beide partijen verenigt. De 

meest bevredigende en effectieve op-

lossingen worden doorgaans bereikt 

door een goede probleemoplossende 

onderhandeling met het doel een op-

lossing te vinden die recht doet aan de 

belangen van bestuurder én onderne-

mingsraad.

D
e ondernemingsraad komt na-

melijk vaker op voor het perso-

neelsbelang en de bestuurder 

let meer op het organisatiebelang, en 

dat kan botsen. Conflicten met de be-

stuurder zijn hierbij vaak onvermijde-

lijk. In dit artikel gaan we in op de op-

lossingen van conflicten.

Conflicten en tegenstellin-
gen
Bij een conflict denken we vaak aan 

met deuren smijten, boze e-mails 

schrijven, zich beledigd terugtrekken 

of schreeuwen. Er is een flinke ruzie 

ontstaan. Maar een ruzie is een geës-

caleerde vorm van een conflict. Een 

conflict begint al veel eerder, namelijk 

als je een tegenstelling ervaart met een 

ander of andere partij over een belang-

rijke zaak. Vervolgens hangt het af van 

de inzet van de partijen hoe zich het 

conflict verder ontwikkelt. Wordt het 

snel en bevredigend opgelost, zeurt het 

door of escaleert het in een ruzie? Te-

genstellingen zijn niet altijd negatief. 

Ze bieden kansen voor innovatie, crea-

tiviteit en vernieuwing. Want als partij-

en het altijd eens zijn, is er ook geen 

noodzaak voor verandering en verbe-

tering. Het is voor de ondernemings-

raad niet erg om soms een conflict met 

de bestuurder te hebben. Het gaat 

erom hoe je het oplost.

Strategieën
Als conflicten niet echt worden opge-

lost, kunnen de verhoudingen tussen 

ondernemingsraad en bestuurder ver-

slechteren. Een radicale oplossing is 

om het conflict voor te leggen bij de 

rechter. Het besluit om te procederen 

wordt zelden genomen. Ieder jaar zijn 

er maar weinig zaken bij de kanton-

rechter of de Ondernemingskamer. Als 

een tegenstelling (en dus een conflict) 

is ontstaan kan je kiezen uit vijf strate-

gieën. Er is geen betere of slechtere 

strategie. Alle strategieën hebben hun 

waarde. Dit hangt van de situatie af. 

Dat kunnen de volgende strategieën 

onderscheiden: 

1 Vermijden
Je kunt het conflict uit de weg gaan. Is 

het een onderwerp betreft waar de or 

en zijn achterban weinig belang aan 

hechten, en spelen er tegelijk veel gro-

tere vragen? Dan is het handig om het 

conflict te vermijden. Niet op alle slak-

ken zou leggen. Dat kweekt vaak goede 

wil bij de bestuurder. Maar als dat ge-

TEKST WANNE VAN DEN BIJLLAARDT BEELD SHUTTERSTOCK

Beslist maar vriendelijk volhouden en ook 
verwijzen naar de machtsmiddelen van de or.
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Oplossing
Goed onderhandelen is niet makkelijk. 

Vooral als je bang bent voor een con-

flict met de bestuurder. Or-leden kijken 

soms op tegen de bestuurder. Hieron-

der een aantal tips hoe de onderne-

mingsraad een goed resultaat kan be-

reiken – ook al lijken de standpunten 

ver van elkaar te liggen. 

Geef duidelijk het standpunt van 
de or weer. 
Om het probleem helder te krijgen, is 

het van belang eerst duidelijk te maken 

waar het om gaat. Niet mitsen en ma-

ren, maar vriendelijk én helder uitleg-

gen wat het standpunt van de onder-

nemingsraad is. Dit gebeurt vaak niet 

omdat er binnen de or bezorgdheid is 

over de reactie van de bestuurder. Die 

kan immers boos of teleurgesteld rea-

geren en het conflict laten escaleren. 

Maar zo lang de tegenstelling niet dui-

delijk is, kunnen or en bestuurder niet 

samen nadenken over mogelijke op-

lossingen. 

Formuleer vanuit het belangen-
perspectief. 
Het is belangrijk hoe de onderne-

mingsraad zijn standpunt formuleert. 

Als de or er een fundamentele kwestie 

van maakt (het is onrechtvaardig of 

oneerlijk) gaat het al snel om gelijk 

hebben en gelijk krijgen. Meestal werkt 

dat averechts. Beter is het om het eigen 

standpunt in de vorm van belangen en 

wensen te formuleren. Doorgaans gaat 

men veel eerder over belangen in ge-

sprek dan over waarden en normen. 

Houd vriendelijk vol. 
De ondernemingsraad heeft zijn 

standpunt duidelijk gemaakt, maar de 

bestuurder houdt geen rekening met 

de visie van de or. Dat is zeker een mo-

ment waarop de or niet moet toegeven 

om de lieve vrede te bewaren, maar 

juist wel moet volhouden. Beslist maar 

vriendelijk volhouden en ook verwij-

zen naar de machtsmiddelen van de 

or. Pas als de bestuurder merkt dat hij 

niet om de or heen kan, zal hij ook in-

zien dat hij moet bewegen – en dus 

een onderhandeling ingaan. 

Maak er geen persoonlijke kwes-
tie van en beheers de emoties.  
Bestuurder en or-leden zijn mensen 

met ego’s. Die raken soms gekwetst en 

boos. Bij een conflict hoort communi-

catie en interactie. Maak er geen  

persoonlijke kwestie van. Tel tot tien bij 

het uiten van je eigen emoties en denk 

na. Wat is het belang? Spreek dat helder 

uit. Gun de ander zijn emoties: vraag 

waarom hij boos wordt. Meestal wordt 

dan duidelijk welk belang op het spel 

staat. 

Vier het succes en blijf in
gesprek. 
Als ondernemingsraad en bestuurder 

een oplossing vinden van een lastige, 

conflictmatige situatie, is dit reden tot 

tevredenheid. Maak wel duidelijk waar 

ook nog gemengde gevoelens liggen, 

waar men wantrouwig is hoe het in de 

praktijk zal werken, maar maak ook 

duidelijk dat de ondernemingsraad er-

voor gaat. Vier samen het succes, dat 

verbindt. Soms is het ook nodig om in 

gesprek te blijven en te kijken hoe de 

oplossing in de praktijk werkt, dat we-

ten we immers niet altijd van tevoren. 

De bereidheid om de verantwoordelijk-

heid hiervoor te dragen zal ook verbin-

den.  
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