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Leeftijd: 41

Opleiding: Culturele antropologie, met specialisatie organisatiekun-

de. In 2006 een post-hbo-trainersopleiding.

Cv: Na haar studie was ze reisleider voor Baobab reizen in zuidelijk 

Afrika, daarna werkte ze een tijdje bij de NS en aansluitend drie jaar 

bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Na een loopbaanasses-

ment begon ze bij het CAOP als secretaris met perspectief op een 

trainersfunctie.

Huidige functie: Werkt bij het CAOP in Den Haag als teamleider en 

 trainer/adviseur medezeggenschap. Als trainer/adviseur geeft ze 

trainingen, begeleidt ze vergaderingen als procesbegeleider en geeft 

ze advies aan ondernemingsraden. Als teamleider verdeelt ze het 

werk onder het trainerssteam, is ze verantwoordelijk voor de finan-

ciën van de afdeling, de communicatie en kennisdeling.

Aantal uren: Officieel 32 uur, maar in de trainingsmaanden vaak 45.

Vrije tijd: Loopt sinds een halfjaar hard met een hardloopclubje. 

 Verder rommelt ze wat in de tuin, reist graag en ontmoet vrienden en 

vriendinnen.

Vrijwilligerswerk en dergelijke: actief in het Rijswijkse, rondom 

school, kerk en buurt.

Woont: in Rijswijk, met man en drie kinderen (9, 7 en 4 jaar).

Tineke Visser
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Het CAOP heeft een OR met zeven leden, waar Tineke Visser in 
het verleden ook in heeft gezeten. 'Ik ging erin om mijn werk te 
verbreden. Ik kon helaas mijn ambities in de medezeggenschap 
niet goed waarmaken doordat ik te weinig op kantoor was van-
wege het geven van trainingen en cursussen.' Eerder zat ze in 
de OR bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). 'Zowel 
bij het CAOP als bij het ministerie was OR-werk echt werk, en 
kreeg je daarvoor uren toebedeeld, ongeveer vier uur per week.'
Inmiddels is OR-werk dus haar echte werk geworden, maar dan 
als trainer/adviseur. 'Het helpt wel dat je ervaring hebt als OR-
lid, doordat je de dilemma's ook zelf hebt ervaren. En ik heb 
voor het CAOP nog een tijdje als ambtelijk secretaris gewerkt 
bij onder andere de politie en Defensie, ook heel leerzaam.'
'Het leukste aan mijn werk als trainer/adviseur vind ik als groe-
pen echt iets bereiken en resultaat boeken. Dat zit soms in klei-
ne dingen, maar de groei vind ik super om te zien. Zo begeleid 
ik een OR, ieder kwartaal hebben we een tweedaagse ontmoe-
ting. Zij ontwikkelen zich zo hard en doen echt mooie dingen in 
de organisatie. Zo hebben ze de directeur zover gekregen sa-
men met de OR de afdelingen te bezoeken, dat deed hij voor-
heen niet. En nu ontstaat er echt de dialoog tussen medewer-
kers en de directie. De OR heeft daarin een mooie brug 
gemaakt. Een andere OR die ik begeleid, bestaat pas een klein 

jaar en worstelt met zijn positie in de organisatie, maar gaat 
daarover wel het gesprek aan met de directie. Samen daarin 
zoeken hoe je de dialoog kunt voeren, van toegevoegde waarde 
kunt zijn, zonder dat dat overkomt als "ja maar" en vertragend 
in de besluitvorming, dat vind ik boeiend. Vaak komen bestuur-
ders ook een dagdeel bij een training, of ik interview hem of 
haar voorafgaand aan een training. Wat ik vaak hoor, is dat de 
bestuurder zich toch anders opstelt met mij erbij. Soms dwin-
gen vreemde ogen, denk ik dan, en helpt het als een buiten-
staander dingen uitlegt of in kaart brengt.'
'Veel organisaties zijn in beweging, en dat heeft z'n uitwerking 
op de medezeggenschap. Een aantal OR'en begeleid ik dan ook 
in het veranderingsproces, van reorganisatie tot fusie en herin-
richten van de medezeggenschap. Ik vind het het leukst als de 
medezeggenschap echt van toegevoegde waarde is voor de or-
ganisatie. Niet een gremium voor de bühne, maar een orgaan 
waar directie, medewerkers lol van hebben. Dat je een directie 
kunt behoeden voor missers en bij kunt bijsturen waar nodig.'
'Ik denk dat organisaties baat hebben bij goede medezeggen-
schap. En ik hoop dan ook dat medewerkers plezier hebben in 
het OR-werk en zich niet laten ontmoedigen doordat ze onvol-
doende informatie ontvangen of te laat betrokken worden bij 
besluitvormingsprocessen.'

Over de medezeggenschap

Trainer/adviseur medezeggenschap CAOP
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Maandag
6.45 uur
Het alarm van de telefoon van mijn man gaat. Ik blijf nog 
even liggen, mijn zoon van negen schuift aan in ons bed 
en rond kwart over zeven sta ik op.
 
8.00 uur
Op de fiets naar kantoor aan de Lange Voorhout, langs 
de Vliet, om daar op tijd te zijn voor 'mijn vaste flexplek' 
vergeven is. Met mijn man heb uit onderhandeld dat ik 
de kinderen niet naar en van school hoef te brengen en 
te halen op de maandagen, dus ik kan een lekker lange 
dag maken.
 
19.00 uur
Ik word door de beveiliging verzocht het pand te verlaten. 
Ik heb dan verslagen weggetikt van drie trainingen, twee 
teamvergaderingen, even met het secretariaat de werk-
zaamheden en de week doorgenomen en een paar offertes 
goedgekeurd. Kom net op tijd thuis om de kinderen in bed 
te stoppen en voor te lezen.
 

Dinsdag
5.30 uur
De wekker, voor mijn doen vroeg, want ik moet een stuk 
reizen voor een tweedaagse training in Brabant en ik wil 
er graag op tijd zijn. Dan heb ik daar nog even een uurtje 

voor mezelf om 
spullen klaar te 
zetten.
De werkplek 
voor de komen-
de dagen is een 
luxueuze B&B 
in de middle of 
nowhere, ge-
rund door een 
echtpaar dat 
me alleraar-
digst ontvangt. 
Om negen uur 
druppelen de 
eerste cursisten 

binnen. De ambiance is relaxed en dat vind ik erg fijn, 
want ik was een beetje gespannen voor deze training. 
Deze OR had jarenlang een vaste trainer en wilde eens 
wat anders. Ik werd uit vijf partijen gekozen, dus voelde 
extra druk om iets goeds neer te zetten. Gelukkig loopt 
de training soepel, en is het een heel gezellige groep die 
gemotiveerd aan de slag gaat.
 
18.00 uur
Een chef-kok kookt voor ons een prachtig diner waar we 

lekkere wijn bij 
krijgen. De groep 
doet daarna nog 
een drankje en 
een spelletje en 
ik duik mijn bed 
in. Rond  een uur 
of een schrik ik 
nog wakker van 
wat gestommel 
op de trap, maar 
ik val daarna 
weer in een heer-
lijke slaap.
 

Woensdag
10.00 uur
De directie, de gemeentesecretaris en het hoofd HRM van 
de OR die ik train, sluiten zich bij de groep aan. Ik heb van-
ochtend in pyjama op bed al een conceptartikel geschre-
ven over afspreken en aanspreken voor een tijdschrift over 
medezeggenschap waarvoor al snel de deadline is en zit 
inmiddels samen met de OR-leden keurig gekleed en goed 
voorbereid klaar voor het volgende agendapunt: het ge-
sprek met de bestuurder.
We starten met een ontspannen kennismakingsoefening 
en gaan daarna de diepte in. Gisteren ontdekte ik dat de 
OR nauwelijks over sturingscijfers beschikt, bijvoorbeeld 
rondom ziekteverzuim, mobiliteit, budgetten en oplei-
dingen, maar nu blijkt dat die wel degelijk beschikbaar 
zijn en dat de bestuurder ze best wil delen met de OR, net 
als de verslagen van het managementteam. We hopen 
dat de OR hiermee proactiever in gesprek kan gaan met 
de directie en beter op de hoogte raakt van wat er speelt 
en waar mogelijke knelpunten liggen. In de middagses-
sie bespreken de 
we communica-
tie met de ach-
terban.
 
19.00 uur
Weer thuis. Op 
de evaluatiefor-
mulieren van de 
training zie ik ge-
lukkig mooie be-
oordelingen. Moe 
maar voldaan na 
twee intensieve 
trainingsdagen 
duik ik tegelijk 
met de kinderen 
het bed in.
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Donderdag
11.00 uur
Hoewel ik vanochtend in alle vroegte al een rondje heb 
gerend, neem ik toch lekker een stoelmassage bij een 

stand op een 
VGWM-con-
gres in Utrecht. 
Ik hoef van-
daag zelf geen 
workshop te 
geven, dat 
doen twee col-
lega's, maar ik 
wil wel mijn 
gezicht laten 
zien. Op dit 
soort congres-
sen hangt al-
tijd een fijn 
sfeertje, men-
sen zijn over 

het algemeen vrolijk en vinden het leuk om even een 
praatje te maken. Vaak kom ik ook vakgenoten tegen die 
ik een tijd niet heb gesproken.
We promoten dit keer een vernieuwd aanbod van trainin-
gen, met dank aan onze zzp'ers Betty Dorgelo en Peter Din-
ther. Ik ben trots op de mooie nieuwe factsheets, die gretig 
aftrek vinden.
 
14.00 uur
Op weg naar huis, want ik moet om drie uur op het 
schoolplein staan. Normaal gesproken is mijn man don-
derdagmiddag thuis, maar we hebben geruild omdat ik 

gisteren moest 
werken – zo 
blij met hem en 
zijn flexibele 
werkgever. He-
laas heeft mijn 
trein vertra-
ging en moet 
ik over Rotter-
dam reizen. Ik 
voel lichte pa-
niek opkomen, 
bel wat moe-
ders af en be-
land uiteinde-
lijk bij de 

oppas die belooft mijn kinderen van school te halen sa-
men met de kinderen van een andere mama die ik zou 
meenemen. Als ik rond half vier thuis kom, is het huis vol 
kinders: twee jongens en vijf meiden.
 

Vrijdag
8.30 uur
Vandaag geef ik lekker dicht bij huis een training: in Kijk-
duin. Ik ontmoet een vertrouwd groepje, een kleine OR 
van vijf mensen die ik inmiddels een paar jaar begeleid 
en gemiddeld twee keer per jaar zie. Tussendoor bel ik 
met voorzitter of ga ik een keertje langs als er iets is. Het 
bedrijf zit in Rijswijk, waar ik woon, dus ik fiets er zo no-
dig voor adviesvragen in een kwartiertje naartoe. We 
doen vandaag 
vooral prakti-
sche dingen, 
heel hands on, 
dat past bij 
deze OR. We 
maken een 
nieuwsbrief, 
een jaarverslag 
op A4, een 
shortlist van 
potentiële kan-
didaten voor 
een vacature in 
de OR en een 
actielijst voor 
komende 
 periode.
 
15.30 uur
De OR heeft aangegeven graag op tijd te willen stoppen 
deze middag, dus we ronden bijtijds af. We spreken wel af 
dat ik binnen 
drie maanden 
een vergadering 
bij hen kom bij-
wonen.
Ik ruim het lo-
kaal leeg, ga 
naar huis en los 
daar de oppas 
af. Ik trakteer 
mezelf op een 
biertje, het 
weekend staat 
voor de deur. <
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