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ACHTERBAN

Maak werk van goede achterbancoMMunicatie aan de hand van vijf stappen

OR: positioneer en 
profileer u!
Een veelgehoorde klacht in de OR-wereld is dat de OR onvol-

doende zichtbaar is voor de achterban. Zichtbaar zijn begint bij 

goede achterbancommunicatie. Helaas voelt dat in de praktijk 

voor veel OR’en als een ‘mission impossible’: collega’s lezen de 

OR-nieuwsbrief amper, op het inloopspreekuur komt nauwelijks 

iemand opdagen en de verslagen van OR-vergaderingen zijn er-

gens weggestopt in een hoekje op het intranet. Tijd om aan de 

slag te gaan met vijf simpele stappen!

WWilt u werken aan uw achterbancommu-
nicatie, dan kunt u dat op verschillende 
manieren doen. Een goede manier is het 
maken van een analyse van uw achter-
bancommunicatie en wat daarbij werkt 
en wat niet. Dat kan in vijf stappen:
1 Maak een analyse van de achterban.
2 Bekijk welke communicatiemiddelen 

aansluiten bij de doelgroep.
3 Stem het onderwerp daarop af.
4 Kies het middel dat past bij het doel 

van uw communicatie.
5 Maak een duidelijke taakverdeling en 

tijdsplanning.

Stap 1  Analyseer de achterban
Hoe ziet uw achterban eruit en hoe repre-
sentatief is uw ondernemingsraad ten op-
zichte van het personeelsbestand? Kijk of 
u vertegenwoordigers mist van bepaalde 
afdelingen. Of misschien zijn bepaalde 
groepen juist oververtegenwoordigd? 
Zodra u inzicht heeft in de verschillende 
werknemers kunt u ze onderverdelen in 
doelgroepen. 
Daarbij spelen verschillende factoren 
een rol. Eén daarvan is de mate waarin 

een groep is betrokken bij een onder-
werp dat uw OR op de agenda van het 
overleg heeft staan. Zijn zij er direct of 
zijdelings bij betrokken, heeft een beslis-
sing gevolgen voor hen of niet? Verder 
is van belang welke rol de werknemers 
spelen: hoeven ze alleen te ontvangen 
of verwacht u een actieve inbreng? 

Doelgroepenmatrix

U kunt doelgroepen indelen via criteria. 
Informeren en verantwoording afleg-
gen van uw werkzaamheden is meestal 
gericht aan de hele achterban, maar bij 
situaties die voor de werknemers flinke 
gevolgen hebben, zoals fusies of een 
inkrimping, is het slim om onderscheid 
te maken tussen werknemers die direct 
worden getroffen en hen voor wie de situ-
atie geen of weinig consequenties heeft. 
Om dit slim aan te pakken, maakt u een 
doelgroepenmatrix waarbij u de achter-
ban opdeelt in verschillende criteria, zo-
als leeftijd, man-vrouwverdeling, functies 
en werkzaamheden en welke communi-
catiemiddelen passen bij de doelgroep. 

Op rendement.nl/ortools vindt u de 
tool ‘Doelgroepanalyse achterban OR’.

Stap 2  Bekijk de communicatiemiddelen
Bekijk welke communicatiemiddelen 
aansluiten bij de doelgroep en maak 
onderscheid in schriftelijke en monde-
linge communicatie. Meestal werkt mon-
delinge communicatie effectiever dan 
schriftelijke. Het kost wel meer tijd en 
organisatie om daarmee uw hele achter-
ban te bereiken, terwijl u met één druk 
op de knop een OR-e-mailnieuwsbrief 
verstuurt. Combineer de twee dus zoveel 
mogelijk. 
Een goede taakverdeling binnen de on-
dernemingsraad is een belangrijke basis 
voor uw communicatieplan. Maak aller-
eerst een verdeling wie welke werkover-
leggen bijwoont, ook van de afdelingen 
die niet in de OR zijn vertegenwoordigd. 
Is uw organisatie op meerdere locaties ge-
vestigd, dan kunt u ook ervoor kiezen om 
steeds op een andere plek te vergaderen.

Stap 3  Stem het onderwerp af
Heeft u de achterban opgedeeld in 
verschillende soorten groepen en de 
soorten communicatiemiddelen in kaart 
gebracht, dan is het tijd om vast te stel-
len wát uw OR wil communiceren over 
een onderwerp en voor welke doelgroep 
binnen uw achterban dat interessant is. 
Is bijvoorbeeld een onderwerp zoals het 
generatiepact in een gemeente alleen 
interessant voor de vijftigplussers of ook 
voor jonge collega’s die er op termijn mee 
te maken krijgen? Maak uw communica-
tie aantrekkelijk voor de ontvanger door 
gebruik te maken van  de AIDA-formule:
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 ▪ Attention: aandacht trekken;
 ▪ Interest: interesse opwekken;
 ▪ Desire: het verlangen iets te doen;
 ▪ Action: mensen worden actief.

Stap 4  Kies het juiste middel
Weet u hoe uw achterban eruitziet, dan 
kunt u naast het afstemmen van de bood-
schap op de doelgroep (stap 3), ook het 
middel bepalen. Bij elke boodschap en 
doelgroep past een ander communicatie-
middel. In de tabel op deze pagina ziet 
u waaraan u kunt denken voor uw OR. 
Willen jongeren worden betrokken via 
social media of leest men liever via de 
notulen op het prikbord in de koffiehoek 
hoe het zit met de ontwikkeling van zijn 
buitendienst? Hebben alle doelgroepen 
toegang tot hun werkmail of is een Face-
book-pagina voor de OR toegankelijker? 
Het is daarbij belangrijk om steeds het 
doel scherp te houden. Gaat het om:

 ▪ informeren;
 ▪ raadplegen; 
 ▪ betrekken, of;
 ▪ mobiliseren?

Wilt u alleen informeren, dan volstaat 
een notulen of nieuwsbrief, maar als u 
de achterban wilt raadplegen of echt wil 
betrekken bij het OR-advies, dan moet u 
zich richten op tweerichtingsverkeer. Af-
hankelijk van uw communicatiedoel kunt 
u ook het communicatiemiddel kiezen. 
Informeren kan prima schriftelijk, per 
nieuwsbrief of notulen, maar als u ook 
wilt horen hoe de boodschap wordt ont-
vangen, is het slimmer om dat monde-
ling te doen of mensen door collega’s uit 
te nodigen te reageren via een enquête. 

Stap 5  Maak taakverdeling en planning
Na het vaststellen van de doelgroep, het 
gewenste doel en ideale communicatie-
middel, kunt u aan de slag. U kunt er-
voor kiezen om de (ambtelijk) secretaris 
te vragen hierin een rol te spelen. Hij 
kan bijvoorbeeld de berichten op intranet 
plaatsen, de notulen verspreiden of ver-
antwoordelijk zijn voor de nieuwsbrief. 
Er zijn ook OR’en die ervoor kiezen om 
leden met affiniteit met communicatie, 
schrijven en spreken in het openbaar aan 
te stellen als communicatiecommissie. 
Zij organiseren achterbanbijeenkomsten, 

zetten enquêtes op en geven presentaties, 
uiteraard op basis van input van de hele 
OR. Heeft u geen OR-leden met een vlot-
te pen of babbel, dan kunt u misschien 
wel een beroep doen op de expertise van 
de afdeling Communicatie. Er zijn zelfs 
voorbeelden van OR’en die hiervoor een 
extern communicatiebureau inschakelen 
dat meedenkt over de huisstijl, lay-out en 
het uitdragen van een missie en visie. 

OR-overleg

Sommige OR’en maken een werkplan, 
maar dat kunt u net zo goed doen voor 
een communicatieplan. Ook loont het de 
moeite om ‘achterbancommunicatie’ vast 
als laatste punt op de agenda van ieder 
OR-overleg te plaatsen. Zo kunt u steeds 
concreet vaststellen wat, hoe en met welk 
doel u de besluiten en acties uit de verga-
dering wilt communiceren. 
Wees daarbij realistisch en raak niet te-
leurgesteld als de respons laag is, want:

 ▪ mensen komen in actie als hun belang 
in het geding is (geld, baan, promotie);

 ▪ u doet het nooit voor iedereen goed;

 ▪ een klein deel wil echt actief betrokken 
zijn en meedenken (zo’n 10 tot 20%);

Zorg dat u zich goed laat zien, maar doe 
niet meer dan u kunt: liever vier keer per 
jaar een sterke nieuwsbrief, dan vier keer 
per maand en dan een half jaar niks.

Invloed

Tot slot: goede communicatie versterkt de 
positie en invloed van de ondernemings-
raad in de organisatie. Wilt u de positie 
van uw OR versterken, werk dan een 
communicatieplan uit voor de achterban. 
Zoek daarnaast steun bij colllega’s, laat 
zien waarmee u bezig bent, zorg dat u 
werknemers uitnodigt om hun mening 
te geven en laat zien dat u die inventa-
riseert en verwerkt in de standpunt en 
het werkplan van de OR. Pas dan voelen 
collega’s zich gehoord en is er sprake van 
échte communicatie met de achterban.

Tineke Visser, organisatieantropoloog en 
medezeggenschapstrainer bij CAOP, tel.  
06 13 68 44 09, e-mail: t.visser@caop.nl, 
www.caop.nl/opleidingen, twitter: @Tienvis

Communicatiedoel Geschikte middelen

Informatie geven Mondeling:
▪ wandelgangen
▪ netwerken
▪ presentatie houden
▪ introductiebijeenkomsten
▪ open stoel, op uitnodiging.

Schriftelijk:
▪ OR-bulletin
▪ OR-jaarverslag
▪ artikelen in personeelsblad
▪ pamflet
▪ introductieboekje
▪ email, website
▪ notulen en verslagen

Signalen opvangen Mondeling:
▪ wandelgangen
▪ netwerken
▪ afdelingsbezoek
▪ locatiebezoek
▪ werkoverleg
▪ schriftelijke stukken uitdelen op 

afdelingen
▪ spreekuur

Schriftelijk:
▪ e-mail
▪ poll via internet
▪ stemen vial mail met 

stemknop onder ‘Opties’
▪ achterbanenquête

Opvattingen horen Mondeling:
▪ hoorzitting
▪ jaarvergadering met discussies
▪ werkoverleg
▪ contactennetwerk
▪ netwerken

Schriftelijk:
▪ enquêtes
▪ reactie vragen via email
▪ achterbanenquête

Steun verkrijgen Mondeling:
▪ dialoogsessie
▪ jaarvergadering

Schriftelijk:
▪ petitie laten ondertekenen
▪ pamfletten

Erkenning verkrijgen Mondeling:
▪ praatje op wandelgangen
▪ werkplekbezoek
▪ aantal kandidaten verkiezingen
▪ opkomst bij verkiezingen

Schriftelijk:
▪ petitie laten ondertekenen
▪ OR-jaarverslag verspreiden
▪ Interviews publiceren


