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In deze verwarrende tijden worden organisaties op
hun kop gezet. Het is hollen in branches als de zorg, IT
en onderwijs, door gebrek aan gekwaliﬁceerd personeel. Bij andere staat het water aan de lippen doordat
de activiteiten met een klap zijn stilgevallen: de reiswereld, cultuurinstellingen en horeca. Dit vraagt om
een (pro)actieve rol van de or. Er wordt geherstructureerd en anders worden de arbeidsvoorwaarden wel
aangepast. Tijdig en nauw optrekken met de bestuurder en de razendsnelle ontwikkelingen in de gaten
houden, is voor de medezeggenschap broodnodig om
mee te denken over hoe het voortbestaan van de onderneming kan worden gewaarborgd. Denk daarbij
aan de belangen van de medewerkers op de langere
termijn. Grotere, tot voor kort winstgevende ondernemingen moeten verstandig tegenspel krijgen als zij de
situatie aangrijpen om arbeidsvoorwaarden naar hun
hand te zetten.
Toverwoorden in de nieuwste steunplannen van de
overheid (NOW 3) zijn ‘van werk naar werk’, en ‘onderwijs’ om daar makkelijker te komen.
De regering geeft ondernemers meer vrijheid om te
reorganiseren, maar verwacht dan wel echte inspanningen om hun personeel te begeleiden naar ander
werk. Zo niet, dan volgen sancties.
Het adviesrecht van de or, vooraankondiging in een
overlegvergadering en tijdig deskundigen inschakelen
is dus nu essentieel voor organisatie én ondernemer.
Stappen overslaan dan kan verregaande consequenties hebben. En creativiteit bij het vinden van goede
oplossingen voor overtollig personeel zit juist vaak op
de werkvloer.
In de regelingen voor scholing kan de or een voortrekkersrol vervullen. Denk aan ontwikkeladviezen, basisvaardigheden, en aanpassing van sociale plannen met
omscholingscursussen, natuurlijk online in coronatijd.
Het initiatiefrecht en de harde stimuleringsaanwijzing
om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren van artikel
28 WOR, zijn prachtige instrumenten voor de or om
zijn rol te pakken.
Dan komt de onderneming hopelijk weer op zijn potjes terecht.
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ELLEN DE VRIES IS WERKZAAM BIJ DE KWALITEITSAFDELING
VAN DHL. DAARNAAST IS ZE SECRETARIS VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN LID VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. BINNENKORT DRAAGT ZE DIE STOKJES OVER AAN HAAR OPVOLGER.
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