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9 De paarse krokodil De paarse krokodil 

Tineke Visser

Stop met plannen maken, stop met heidagen over strategie! Doe en onderneem, want al 
die strategiesessies zijn teveel intern gericht en plannen belanden in de la ofwel vormen 
uiteindelijk een paarse krokodil. Dus stop met lezen en ga aan de slag, want strategiebe-
paling leid tot niets. 

toch vinden we strategie belangrijk en zijn er veel or’s die hun bestuurder verwij-
ten visieloos te zijn, of te weinig lange termijn visie te hebben. tegelijkertijd verwij-
ten bestuurders hun ondernemingsraden te weinig helicopterview te hebben en te 
weinig oog te hebben voor de organisatieontwikkeling. Kortom strategie is wel de-
gelijk een onderwerp dat leeft bij ondernemingsraden. 

De vraag is echter hoe? De meeste or-leden zijn immers geen organisatieadviseurs 
en zijn zoekende naar handvatten hoe zij vorm kunnen geven aan strategie. In dit 
artikel behandelen we twee strategiemodellen; richten, inrichten en verrichten en 
plan, do, act en check. Beide modellen maken een onderscheid in organisatiesturing 
op 3 niveaus, strategisch, tactisch en operationeel. Deze modellen licht ik toe aan 
de hand van actuele casuïstiek bij de overheid en semi-overheid.

Richten, inrichten en verrichten
Het eerste sturingsmodel is het model richten, inrichten en verrichten. een or van 
een welzijnsorganisatie werkte met dit model bij de overgang naar een nieuw or-
ganisatiemodel, ‘teamgestuurd werken’. Bij het beoogde nieuwe organisatiemodel, 
teamgestuurd werken, wordt dan ook vanuit dit model geïmplementeerd.

Dit model gaat uit van drie besturingsniveaus:

1. Strategisch Richten Scope 3-5 jaar
2. Tactisch Inrichten Scope 1-3 jaar
3. Operationeel Verrichten Scope < 1 jaar

Het strategische besturingsniveau wordt ook wel het ‘richten’ van de organisatie 
genoemd. Welke resultaten willen we de komende 3 tot 5 jaren gaan leveren aan 
welke klanten en op welke markten? Hoe willen we met leveranciers en ketenpart-
ners omgaan en wat moet onze plaats in de bedrijfskolom zijn? er wordt een nieu-
we richting van de organisatie bepaald. Daarbij gaat het nadrukkelijk ook om de 
vraag wat we intern moeten doen om de nieuwe externe richting te kunnen halen. 
Welke soort mensen hebben we nodig? Welke nieuwe technologische middelen 
kunnen we inzetten en hoe moeten we de structuur en cultuur aanpassen? Hier-
toe kan de or worden uitgenodigd om mee te denken aan de toekomstige organi-
satie, bij voorkeur worden ook overige medewerkers hiertoe uitgenodigd, zodat er 
een breed spectrum van ideeën en visies wordt opgehaald. Bij deze welzijnsorga-
nisatie zijn dan ook onder begeleiding van buitenaf meerdere dialoogsessies geor-
ganiseerd waarbij medewerkers werden uitgenodigd om mee te denken en te wer-
ken aan de toekomstige organisatie.
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Het tactische besturingsniveau wordt wel het ‘inrichten’ genoemd. Daarbij gaat het 
in de eerste plaats om de tactische of meerjaren planning (1 tot 3 jaar). Hierbij vindt 
een toedeling of allocatie plaats van mensen en middelen aan organisatie-eenheden 
die bepaalde resultaatverplichtingen hebben gekregen. In de tweede plaats gaat het 
om (her)inrichten van de organisatie in termen van (proces-)structuur of cultuur. 
Bij de betrokken welzijnsorganisatie werd de organisatiestructuur aangepast op de 
nieuwe organisatiefilosofie.

Op het operationele besturingsniveau, het inrichtingsniveau worden de plannen 
omgezet tot praktische uitvoering, binnen de kaders die het tactische niveau ge-
steld heeft. Het ‘verrichten’ is een verantwoordelijkheid van de operationeel ma-
nager. Het verrichten zit in het primaire proces. Het laagste managementniveau 
zorgt ervoor dat de organisatie ‘de goede dingen doet’. De ondernemingsraad van 
deze welzijnsorganisatie had besloten conform het nieuwe organisatiefilosofie te 
gaan werken en heeft een andere manier van medezeggenschap geïntroduceerd, 
het participatieve model.

Voor de or is vaak het operationeel verrichten het belangrijkst, maar in het kader 
van vroege betrokkenheid en mee denken met de koers van de organisatie, zou juist 
ook het onderdeel “richten” onderdeel moeten zijn van overleg.

Het sturingsmodel waarbij het onderscheid op drie niveaus wordt gemaakt, wordt 
ook bij ziekenhuizen veel gebruikt. Zo is er in het najaar van 2013, door de het ar-
beidsmarktfonds Stichting Arbeidsmarktfonds Ziekenhuis (StAZ) een medezeg-
genschapconferentie belegd waarin vanuit de drie sturingsniveaus de thema’s wer-
den behandeld. Zowel de sprekers in het ochtend gedeelte als de workshops in de 
middag werden zo gekozen dat steeds alle 3 de niveaus aan bod kwamen.

Bij het 1e niveau, het strategisch niveau, werd met name ingegaan op alle ontwik-
kelingen in Nederland binnen de zorg, de financiering, de samenwerkingsverban-
den en de mogelijke fusies.

Bij het 2e niveau, het tactische niveau, werd met name ingegaan op het cultuurver-
anderingsaspect voorvloeiend uit alle fusieplannen.

Bij het 3e niveau, het operationeel niveau, werd ingegaan op de professionalisering 
van de or-leden, met het oog op het advieswerk.

Het inzicht verkrijgen op strategisch niveau over de ontwikkelingen binnen de zorg 
hielp de or-leden om begrip te krijgen voor de ‘opgelegde’ samenwerkingsverban-
den, fusies en keuzes die gemaakt worden in verband met de bezuinigingen. Daar-
naast vinden or-leden het prettig om ‘hands on tools’ aangereikt te krijgen waarmee 
zij gedurende hun zittingsperiode 3 tot 4 jaar hun werk goed kunnen doen. Dat werk 
concentreert zich vaak op uitvoeringsaangelegenheden omdat daar de or het meest 
bij betrokken is. Vanuit de WOR heeft de or hier ook een grote rol.
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PlAN, DO, ACt en CHeCK
een ander sturingsmodel dat veel gebruikt wordt is het plan, do, act en check model. 
Dit model wordt ook wel in werkplannen van ondernemingsraden zelf toegepast. 
Dit model gaat uit van een sturingsfilosofie waarbij sturende processen alle activi-
teiten omvatten: het plannen, controleren, evalueren en bijsturen. Sturende pro-
cessen worden ook wel managementprocessen genoemd. Het gaat immers om de 
aansturing van alle aspecten (managementbouwstenen) binnen een organisatie. In 
een procesgerichte organisatie kan de rol van de sturende processen nog eenvoudi-
ger worden omschreven: zij sturen andere processen aan. Alle activiteiten van een 
sturend proces vallen in de onderstaande ‘normale’ PDCA–cirkel. Het verschil met 
een gewoon proces zit hem in het resultaat dat het proces oplevert. Het besturend 
proces draait letterlijk om een plan waarin kaders gesteld worden voor een onder-
liggend ’aan te sturen’ proces.

De aansturing van een organisatie vindt plaats op strategisch–, tactisch– en opera-
tioneel niveau. elk aansturingsniveau kent zijn eigen sturingsproces. Het strate-
gisch niveau stuurt het tactische niveau aan. en het tactische niveau stuurt op zijn 
beurt weer het operationele niveau aan. Dat ‘aansturen’ verloopt via de PDCA–cir-
kel, waarin de plannen de verbindende schakel zijn van boven naar beneden. Om-
gekeerd zijn de rapportages, waarin de voortgang wordt vermeld, de schakel van 
beneden naar boven. Op basis van deze informatie kan het hogere niveau bijstu-
ren of haar eigen plannen bijstellen. Als gevolg van deze verbondenheid wordt ge-
sproken van geschakelde aansturende processen. 
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Vragen die per sturingsniveau die aan de orde komen zijn 

Strategische aansturing gaat over de richting van de organisatie.
•	 Welke nieuwe resultaten moeten we over een termijn van drie tot vijf jaar als 

organisatie neerzetten?
•	 Wat betekent dat voor onze mensen?
•	 Moeten we ze nieuwe kennis en vaardigheden gaan aanleren of moeten we 

nieuwe mensen werven? 
•	 Welke middelen hebben we nodig, in termen van informatievoorziening en 

nieuwe faciliteiten?
•	 In welke richting moeten we de structuur en cultuur gaan aanpassen en met 

welke ketenpartners (leveranciers) gaan we strategische allianties aan?

Het antwoord op deze vragen in termen van doelstellingen, maatregelen en scena-
rio’s wordt een strategie genoemd. 

Bij Tactische aansturing gaat over het inrichten van de organisatie.
•	 Welke resultaten gaan we precies halen en met wie sluiten we daar raamcon-

tracten over af?
•	 Hoe koppelen we mensen en middelen aan de verschillende resultaatgebieden?
•	 Welke planningen horen daarbij?

Op het operationele niveau worden de volgende vragen gesteld:
•	 Hebben we een goede match tussen middelen, financiën en mensen?
•	 Moeten doelstellingen worden bijgesteld?
•	 Zijn de voorwaarden SMARt geformuleerd?

Wat maakt de rol van de or op het 1e strategische niveau en 2e tactische niveau, lastig?
De praktijk is soms weerbarstig. Zo heb je bij de overheid te maken met het poli-
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tiek primaat, die ondernemingsraden het meedenken over strategische besluiten 
en keuzes uitsluit dan wel beperkt.

Casus masterplannen Rijk en huisvesting
een goed voorbeeld hiervan zijn de masterplannen bij het Rijk, die bepalend zijn 
voor onder andere huisvestingsaangelegenheden. De ambitie vanuit het Rijk is om 
zoveel mogelijk ambtenaren te huisvesten in eigendomspanden ; voorzieningen die-
nen geshared te worden. Door deze opgelegde ambities worden veel ondernemings-
raden geconfronteerd met een ‘ politiek primaat’ met als gevolg dat er op termijn 
verhuisd moet worden, inclusief een gedwongen winkelnering naar een consorti-
um dat zorg draagt voor bijvoorbeeld receptie, gebouw en beheer, telefonie en ict. 
De invloed van de or op het inrichtingsconcept van de nieuwbouw kan hierdoor be-
perkt worden. uiteraard kan de or wel haar rol nemen in de zorg voor de collega’s 
die vanuit de bestaande organisatie geraakt worden door deze gedwongen verhui-
zing en die mogelijke grote consequenties hebben (verlies van werk, overgang van 
onderneming, reistijd etc.).

Casus provincie en gemeente in de vorming van een RUD
Voor gemeenten en provincies is de vorming van een ‘Regionale uitvoeringsdienst’ 
(RuD) een dossier met een lange adem. Hierbij zijn zovele verschillende partijen 
betrokken, gemeente, provincie en politiek, die het voor ondernemingsraden soms 
lastig maken, waar en wanneer zij betrokken willen en kunnen worden in het over-
leg. Daarbij komt dat wanneer er veel wisselingen zijn binnen de ondernemings-
raad, dit ook niet ten goede komt aan de continuïteit en de dossierkennis van de on-
dernemingsraad. Zo kan het gebeuren dat de medezeggenschap wellicht vroegtijdig 
betrokken is bij het gehele proces, maar door de dynamiek van de diverse overleg-
tafels wordt de rol en de invloed van de or beperkt dan wel lastig om in te vullen.

Keuzemogelijkheden van ondernemingsraden 
Bij strategisch adviseren kan gedacht worden aan lange termijn problematiek en 
overkoepelende thema’s die voor meerdere departementen gelden. In een dergelij-
ke situatie, kan een Rijks Ondernemingsraad (ROR, op dit moment in oprichting) 
ervoor kiezen bepaalde onderwerpen niet te behandelen. Dit overlegorgaan in op-
richting heeft de bedoeling te adviseren over die aangelegenheden die over meer-
derde departementen gaan, over centraal beleid, in het kader van shared services 
etc. Zo’n overleg orgaan kan zich met name richten op het strategisch niveau en er-
voor kiezen het operationele gedeelte voor te behouden aan de or ‘en van de onder-
liggende departementen die gaan over de inrichting en de uitvoering van de maat-
regelen/ het beleid. 

Onlangs heeft een centrale ondernemingsraad (cor) daadwerkelijk besloten dat zij 
zich alleen bezig zou houden met het strategische niveau. Het operationele niveau 
ligt bij de ondernemingsraden. Dit impliceert dat bepaalde onderwerpen niet pur 
sang door de COR worden behandeld, maar neergelegd worden bij de onderliggen-
de ondernemingsraden. Deze staan dichter bij de werkvloer.

Soms kiezen ondernemingsraden er bewust voor om niet meer in de voorfase van 
een traject te participeren in strategische werkgroepjes. een gemeente or was des-
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tijds vroegtijdig betrokken bij een fusietraject met meerdere gemeentes, maar heeft 
daar achteraf spijt van. Ze ervoeren toch teveel druk vanuit de bestuurder en de werk-
groep. Doordat zij vroegtijdig betrokken waren, konden ze later in het traject niet 
meer onafhankelijk en als voltallige ondernemingsraad adviseren.

Waarom het soms toch niet lukt om op strategisch niveau te adviseren:

•	 De or voelt zich onvoldoende betrokken bij lange termijn focus.
•	 De or wordt gepasseerd door bestuurder en/of belemmerd door ‘het politiek 

primaat’.
•	 De organisatie wordt geleefd door de waan van de dag, zoals een bestuurder 

ooit eens zei: “ik ben alleen maar bezig met brandjes blussen, laat staan dat ik 
toekom aan lange termijn visies”.

•	 De zittingsperiode van leden is te kort om zich inhoudelijk te verdiepen en zich 
te committeren aan de lange termijn focus van de organisatie.

•	 De or heeft negatieve ervaringen uit het verleden, waar niets werd gedaan met 
de input van de or, dan wel dat zij achteraf onvoldoende ruimte kreeg om bij 
het daadwerkelijk advies haar inbreng te hebben. Men was toch immers vroeg 
betrokken en kon meedenken?

Aanbevelingen voor ondernemingsraden t.a.v. strategievorming:

•	 Probeer met je bestuurder afspraken te maken over vroeg tijdige betrokken-
heid.

•	 Wees alert of iets echt politiek primaat is of niet, bij twijfel leg het voor aan de 
Bedrijfscommissie van de Overheid.

•	 Daag je bestuurder uit om te komen tot een visie/ strategie op de organisatie 
als hij/zij dit niet heeft.

•	 Werk vanuit ieders belangstelling in de or, er zijn er altijd enkele leden die or-
ganisatieontwikkeling en strategie interessant vinden.

•	 Zorg voor een goede setting waarin je met je bestuurder tot een dialoog komt. 
(een uitnodigende locatie, informeel, goede voorzieningen en ontspannen 
sfeer).

•	 Zorg voor voldoende tijd, knip de bijeenkomst eventueel op in drie – of meer 
sessies.

•	 Zorg voor een daadwerkelijke dialoog, en voorkom stemmingen /digitale pei-
lingen. Strategie komt tot stand door discussie en fysieke ontmoetingen.

•	 Ontwikkel als or je eigen mening en visie.
•	 Houdt artikel 2 van de WOR in je achterhoofd, de medezeggenschap is er voor 

het goed functioneren van de organisatie, en niet alleen van de medewerkers. 
Soms zijn in het hier en nu pijnlijke ingrepen nodig om op lange termijn een 
gezonde organisatie te zijn en te blijven.

tot slot vraag je regelmatig af: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? 
Wat kunnen we beter doen? Welke zaken laten we doen of doen we niet meer? Voor-
kom een paarse krokodil en hou jezelf scherp.

Voor bestuurders geldt dat als zij invulling willen geven aan volwassen arbeidsver-
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houdingen en aan volwaardige medezeggenschap, dit vraagt om een professionele 
houding van werkgevers en medewerkers. Van beide partijen wordt betrokkenheid 
gevraagd bij de totstandkoming van de koersbepaling van de organisatie. Politiek pri-
maat en/of de waan van de dag mag geen reden zijn om de medewerkers niet te be-
trekken bij de strategie van de organisatie. Juist de betrokkenheid van medewerkers 
en de ondernemingsraad zorgt voor een gezamenlijke focus binnen de organisatie. 


