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Or zoekt jonge collega’s
De SER denkt mee: waarom?
Het is belangrijk om jongeren mee te laten denken bij belangrijke besluiten in de organisatie.
Jongeren hebben een frisse blik en daar kan jouw organisatie haar voordeel mee doen. Zo
krijgt jouw or meer zicht op de onderwerpen die voor alle collega’s van belang zijn. Bovendien
kun je jouw bestuurder nóg meer creatieve ideeën meegeven door ook jongere collega’s in te
zetten.
Jongeren verschillen niet alleen in leeftijd vaak van het gemiddelde or-lid. Ze zitten ook in een
andere levensfase en kijken anders naar hun werk. Een or die jongeren wil bereiken en
betrekken houdt hier rekening mee. De SER helpt jouw or daar graag bij.
De SER heeft de taak om medezeggenschap in Nederland te bevorderen. Daarom heeft de
SER een groep jongeren gevraagd hoe or’s jongeren beter kunnen bereiken en betrekken.
Hier is het resultaat. Het bestaat uit vier “stappen”. Iedere stap maakt het makkelijker om
jongeren te betrekken.
Hoe gebruik je dit stappenplan?
Jij kiest welke stappen voor jouw or belangrijk zijn en hoe je ze gebruikt.
Dat hoef je niet alleen te doen. Zowel binnen als buiten je organisatie kun je samenwerken
met anderen. Binnen je organisatie met je bestuurder, afdeling HR of geïnteresseerde
jongeren. Buiten je organisatie kun je een medezeggenschapsopleider inzetten om in te
zoomen op jouw situatie. Een overzicht van gecertificeerde medezeggenschapsopleiders staat
op de website van SCOOR-RMZO.
Wat bieden we aan?
In vier stappen zie je hoe jouw or jongeren bereikt en betrekt. De eerste stap gaat in op de
belevingswereld van jongeren. Die geeft aan hoe jongeren naar medezeggenschap en hun
werk kijken.
In de tweede stap maak je jongeren enthousiast over de meerwaarde van de or. Stel een
krachtige kernboodschap op om makkelijk contact te leggen.
De derde stap gaat over de or-vaardigheden en veranderingen. Die maakt je effectiever
in het contact met jongeren en helpt misverstanden over de or uit de weg.
De vierde stap is een kick off met jongeren. Zie dit als een kans om persoonlijk contact te
leggen en te bespreken hoe zij betrokken kunnen raken bij medezeggenschap.
Deel je ervaring met de SER!
De SER is benieuwd naar jouw ervaring met dit stappenplan. Je kunt contact met ons
opnemen op jong@ser.nl om die te delen. Daarmee draag je bij aan het verder verbeteren
van dit stappenplan.

Stap 1: de belevingswereld van jongeren
Het is makkelijker jongeren te betrekken als je meer weet over hun belevingswereld.
Jongeren zitten namelijk in een andere levensfase en kijken daarom anders tegen werk aan
dan het gemiddelde or-lid.
De informatie is ontleend aan onderzoek van verschillende organisaties en gesprekken die de
SER met jongeren heeft gevoerd. Bespreek met je or wat je opvalt en waar je meer aandacht
aan wilt besteden. Zo is jouw or klaar voor contacten met jongeren. Wil je weten hoe? Lees
dan stap drie.
De belangrijkste feiten en cijfers op een rij:
1.
Jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de or. Onderzoek laat zien dat 2 procent
van de or-leden jonger zijn dan 25 jaar, terwijl zij 15 procent van de werkzame
beroepsbevolking in Nederland uitmaken. Jongeren tussen de 26 en 35 jaar bezetten 16
procent van de or-zetels, terwijl zij 21 procent van de werkzame beroepsbevolking
vormen. De groep van 36- tot 55-jarigen bezet 60% van de or-zetels, terwijl zij 44%
werkzame beroepsbevolking uitmaken. 1 Jongeren stappen minder snel in de or omdat
zij denken de aansluiting in de gemiddeld oudere or te missen.
2.
Jongeren herkennen zich minder in traditionele or-thema’s. Werkende jongeren
hebben een uitdagende werk-privé balans met specifieke zorgen. Zo hebben zij vaker
last van werkdruk. 21 procent van de jongeren tussen 25 en 35 jaar geeft aan dat zij
burn-out klachten hebben die uit de hand kunnen lopen. Dat percentage is het hoogste
van alle leeftijdscategorieën. Een verklaring hiervoor is het onzekere
toekomstperspectief op de arbeidsmarkt. Vooral jongeren hebben namelijk vaker en
langer een tijdelijk contract dan andere leeftijdscategorieën. Jongeren herkennen zich
minder in traditionele or-thema’s en hebben minder binding met de or.
3.
Jongeren willen zich niet voor een hele zittingstermijn vastleggen. Jongeren
wisselen relatief vaak van baan en willen veel verschillende ervaringen opdoen. Twee
tot vier jaar zich vastleggen aan één project (zoals de or) is daarom lastig. Daarom zijn
er misschien ook weinig or’s in organisaties met veel jongeren en flexwerkers. Als meer
dan de helft van de medewerkers jonger is dan 30 jaar is in 34% van de gevallen een or
ingesteld, zo blijkt uit onderzoek. In die organisaties waar de meerderheid van
medewerkers ouder is dan 50 jaar is dat maar liefst 90% 2.
4.
Jongeren zoeken netwerkkansen en carrièremogelijkheden. De jongeren met wie
de SER sprak geven aan dat zij best willen meedenken met de or, als dat aansluit bij
hun motivatie. Or-werk wordt aantrekkelijker wanneer er een koppeling is met de
behoefte van jongeren om te netwerken en een stap te zetten in hun carrière. Ook is
het belangrijk dat de or ambitieus is en vernieuwing wil aanjagen. Soms heeft de or het
imago verandering tegen te houden. Jongeren trekken daaruit de conclusie dat or-werk
onvoldoende aansluit op hun motivatie.
5.
Or-werk is onbekend en ingewikkeld voor jongeren. Het woord ‘or’ roept veel
vragen op bij jongeren. Wat is het doel, wat doet een or en waarom al die ingewikkelde
regels? Or’s vertellen vaak over hun werk door uit te leggen welke wet- en regelgeving
zij gebruiken. Jongeren trekken hieruit de conclusie dat or-werk te ingewikkeld is en zij
niet de vaardigheden en kennis hebben om het te doen. Omdat ook de inhoud van orwerk onbekend is kiezen jongeren andere projecten dan de or.
6.
Jongeren willen flexibel, efficiënt en laagdrempelig overleggen. Omdat jongeren
veel ballen in de lucht houden, is het belangrijk efficiënt met tijd om te gaan. Zij
gebruiken online communicatie en social media om dat mogelijk te maken. Or’s leggen
vaak uit hoe zij werken door te praten over vergaderingen. Dat onderstreept het beeld
van jongeren dat or-overleg veel tijd kost en uitgaat van vaste tijden en structuren. Dat
maakt de or minder flexibel en aantrekkelijk.
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Stap 2: de meerwaarde van de or
Uit gesprekken die de SER voerde blijkt dat jongeren medezeggenschap wel degelijk
interessant vinden. Vooral de meerwaarde van het or-werk spreekt hen aan: het goed
functioneren van de organisatie mogelijk maken. Dat is goed nieuws. De or heeft dus een
basis om met jongeren te gaan praten. Jongeren waarderen het als hun betrokkenheid op een
specifieke manier onder woorden wordt gebracht. Twee termen spreken hen aan: ‘meedenken
met de organisatie’ en ‘medezeggenschap’. Medezeggenschap betekent voor jongeren invloed
uitoefenen samen met beslissers.
Als je met jongeren praat zou het moeten gaan over de meerwaarde van het or-werk. De
wet- en regelgeving of vergadercultuur levert geen goed gesprek op. Daarom is het belangrijk
dat je een positief beeld neerzet over wat de or doet.
Deze stap laat zien hoe je jongeren werft met een krachtige kernboodschap. Gebruik die om
in contact met jongeren te komen en om de or te promoten.
Laat de meerwaarde van je or zien met de gouden cirkel
Simon Sinek, Amerikaans marketeer en schrijver, stelt dat de kracht van toonaangevende
leiders en organisaties ligt in communicatie stijl. Hij ontwikkelde het model ‘de gouden cirkel’.
Dat model gaat er van uit dat je op drie manieren anderen kunt overtuigen van je
meerwaarde:
- Het wat – welke diensten je aanbiedt.
- Het hoe – de manier waarop je dat doet.
- Het waarom – waar je naar streeft, je missie.
Sinek concludeert dat om onderscheidend te zijn, je de communicatie vooral moet richten op
het waarom en wat je wilt bereiken. Dit kun je je toepassen op je or-werk: communiceren
over het wat betekent bijvoorbeeld uitleggen wat je laatste adviesaanvraag inhoudt.
Prikkelender is waarom je als or dit werk doet en wat je daarin voor anderen en je organisatie
wilt betekenen.
Hoe formuleer je dan je kernboodschap? Allereerst door met de or deze vragen te
beantwoorden:
- Als or zijn wij op de wereld om het volgende te doen: (vul in…)
- Voor welke groepen binnen en buiten de organisatie zijn wij actief als or?
- Wat willen wij voor ieder van deze groepen betekenen? En wat wil onze or specifiek voor
jongeren doen?
- Welke normen en waarden staan centraal in ons handelen?
- Wat is onze intentie of overkoepelende opdracht als or?
- Hoe zou de organisatie eruit zien zonder or? Wat zegt dat over de meerwaarde van onze
or?
Zo gebruik je jouw boodschap in de praktijk
Een boodschap bedenken kan ook in de praktijk. Bijvoorbeeld:
- Met je or aan de start van een instemmings- of adviestraject. Leg elkaar uit wat je voor
collega’s en organisatie wilt bereiken in dit traject. Maak een plan hoe je dit gaat vertellen
aan je collega’s. Je kunt de boodschap ook gebruiken in het overleg met je bestuurder.
- In korte gesprekken met je collega’s, bijvoorbeeld met jongeren. Benader een collega en
vraag vijf minuten van haar of zijn tijd om uit te leggen wat de or doet. Vertel kort wat je
wilt bereiken en bespreek daarna wat de collega aansprekend vindt aan het verhaal.

Stap 3: or-vaardigheden en veranderingen
In de eerste stap heb je kunnen lezen dat jongeren met een eigen, unieke, en voor jou
misschien andere insteek bij hun organisatie betrokken willen worden. In deze derde volgt
wat dat voor je or betekent! Om jongeren enthousiast te maken kijk je welke vaardigheden je
al in huis hebt en of de or-werkwijze aantrekkelijk is voor jongeren. Je krijgt op beide
onderwerpen tips.
1.
Or-vaardigheden die helpen aan te sluiten
Jongeren willen meer gehoord en gekend worden door or’s. Dit is een uitnodiging om op
onderzoek uit te gaan en aan te sluiten bij hun belevingswereld. De volgende tips helpen:
Tip 1. Lees over de leefwereld van jongeren.
Je kunt hierbij prima de feiten en cijfers gebruiken uit stap één.
Tip 2. Oefen in het stellen van open vragen.
Wanneer je investeert in je netwerk en het opbouwen van een relatie met jongeren, stel dan
open vragen. Een goede manier om zo’n gesprek voor te bereiden is door jezelf de vraag te
stellen: “Wat zou ik eigenlijk van de jongere willen weten?” Het helpt om een uitnodigende,
onderzoekende houding aan te nemen. Open vragen beginnen met ‘hoe’, ‘wat’, ‘welke’,
‘wanneer’, ‘waar’ en ‘wie’.
Om
-

je op weg te helpen volgen hier voorbeeldvragen:
Wat is je motivatie in je werk?
Op welke manier wil je meedenken met de organisatie?
Wat zijn voor jou interessante onderwerpen die over werk gaan?
Wat wil je weten over de or?
Wat heb je nodig om betrokken te worden bij het werk van de or?

Een relatie opbouwen met jongeren kost tijd. Het levert niet altijd direct een groots resultaat
op. Zorg ervoor dat je gemotiveerd blijft. Dat doe je door je op de lange termijn te richten en
ook kleine successen te vieren.
Tip 3. Kom ook wat brengen
In een goed gesprek kom je niet alleen informatie halen, maar ook brengen. Dat maakt een
gesprek waardevol voor allebei. Ook is dat de beste garantie voor een vervolggesprek. Een
open vraag helpt om boven water te halen wat je gesprekspartner over medezeggenschap wil
weten. Daar kun je op inspelen door te vertellen wat de or op dat onderwerp te bieden heeft.
Is er niet meteen een duidelijke behoefte van de jongere, pak dan de kans om de jongere toe
te lichten wat de meerwaarde van de or in het algemeen is. Hiervoor kun je stap twee
gebruiken.
Tip 4. Evalueer, ook al is het heel kort
Het is waardevol om af en toe te evalueren wat er goed gaat in je gesprekken, en wat nog
beter kan. Als je samen met meerdere or-leden gaat praten met jongeren, is het slim om
elkaar te helpen. Vraag ook de jongere hoe hij of zij het gesprek ervaart. Daar leer je van en
het vergroot de kans op succesvol volgend gesprek.
2.
Veranderingen die de or meer flexibiliteit opleveren
Door de or flexibel te organiseren speel je in op de snel veranderende wereld van jongeren.
Flexibiliteit van jouw kant vergroot de kans dat jongeren betrokken willen zijn bij het or-werk.
Flexibel organiseren houdt twee dingen in:
1.
Pas de or-structuur aan
2.
Pas je overlegvormen aan.

Hieronder krijg je enkele tips.
1. Pas je structuur aan
Jongeren willen kort betrokken worden bij medezeggenschap. Het is makkelijker en
motiverender wanneer de verantwoordelijkheden stap voor stap worden opgebouwd. Bied
jongeren daarom verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan die niet te veel tijd
kosten.
Medezeggenschap is invloed uitoefenen op beslissingen en daarvoor hoef je niet perse or-lid
te zijn! Er zijn vier opties :
1.
Tijdelijk adviseur
2.
Lid van een or-project
3.
Commissielid
4.
Or-lid.
Een jongere die tijdelijk adviseur is helpt de or in korte tijd aan informatie van de werkvloer
over een onderwerp. Werf een tijdelijk adviseur met een kleine taak. Zorg ervoor dat je niet
te veel tijd vraagt. Maak deze rol laagdrempelig en toegankelijk. Stel een heldere vraag, houd
de regie in het gesprek en bedank de tijdelijk adviseur altijd voor zijn bijdrage.
Heb je door waar de interesse ligt van een jongere en is zij of hij vaker betrokken als tijdelijk
adviseur? Dan kun je de jongere vragen een deelnemer aan een or-project te worden. Dan
werkt een jongere aan een eenmalige en korte or-activiteit. Goede aansturing is cruciaal, laat
de jongere niet zwemmen. Leg uit wat je wilt dat hij doet, in welke periode en koppel
regelmatig met elkaar terug. Hoe korter en overzichtelijker het project is, hoe beter. Zorg
ervoor dat het onderwerp van het project aansluit bij de interesse van de jongere. Het is mooi
als een project maximaal vier tot zes uur tijd kost.
Heb je jongeren vaker bij een project betrokken en hebben zij een duidelijk aandachtsgebied
dat hen interesseert? Bespreek dan de mogelijkheid commissielid te worden. Voorbeelden
van commissies zijn HRM, arbeidsomstandigheden, organisatieontwikkeling of financiën.
Commissielid zijn vraagt meer verantwoordelijkheid maar kan ook meer opleveren. De
jongere ontwikkelt bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden die ook handig zijn voor zijn dagelijks
werk, ontwikkeling en zijn loopbaan. Houd de jongere gemotiveerd door regelmatig te praten
over wat hij leert.
Wanneer dit aansluit bij de ambitie van de jongere behoort ook or-lidmaatschap tot de
mogelijkheden.
Je kunt met de volgende vragen verkennen welke ruimte er in je or is om de structuur aan te
passen:
- Welke rollen kennen wij in onze or naast die van gekozen lid?
- Welke opties (tijdelijk adviseur, deelnemer project, commissielid) passen in onze situatie?
- Welke opties spreken aan en hoe richten we die in?
- Op welke or-onderwerpen willen we een start maken met het meer betrekken van
jongeren? Wat verwachten we van de jongere in kwestie?
2. Pas je overlegvormen aan
Een tweede manier om flexibeler te werken als or is het aanpassen van overlegvormen. Zo
speel je in op de behoefte van jongeren om laagdrempelig, flexibel en gefocust te overleggen.
Onderzoek wat de or kan met de volgende praktische tips :
- Overleg online, via video-meeting software en social media.
- Werk tijd-, plaats en apparaatonafhankelijk.
Focus op één agendapunt en zorg voor een kort overleg. Zo houd je de aandacht van de
jongere vast.

Stap 4: een or kick-off met jongeren
Een aftrap of kick-off organiseren is een mooie manier om het ijs te breken tussen jongeren
en de or. Zo’n kick off geeft de ruimte om de or te presenteren en relaties met jongeren te
versterken. In deze stap krijg je tips van jongeren voor een succesvolle kick-off. Daarnaast
krijg je informatie over twee werkvormen die je kunt inzetten.
Tips voor een succesvolle kick-off
• Combineer een inhoudelijk en een sociaal aspect. Jongeren vinden het aantrekkelijk
wanneer beide elementen gecombineerd worden. Denk aan een discussie over het orwerk met na afloop een borrel.
• Kies een aansprekende locatie, bij voorkeur niet op kantoor. Dat verhoogt het informeel
karakter en daarmee de aantrekkingskracht van de bijeenkomst.
• Betrek je bestuurder of afdeling HR bij de promotie. Afhankelijk van jouw doelstelling en
omstandigheden kan je bestuurder de kick off aanbevelen, de organisatie faciliteren of
een bijdrage leveren als spreker.
• Bespreek een werk gerelateerd onderwerp dat jongeren raakt. Uit eerder onderzoek van
de SER blijken bijvoorbeeld werkdruk en flexwerk relevante onderwerpen voor
jongeren te zijn. Gebruik zo’n onderwerp om jongeren op de hoogte te brengen van
wat de or doet.
• Werk samen met bestaande jongerengroepen. Veel organisaties hebben young
professional groepen, projecten om nieuwe medewerkers in te werken of
opleidingsgroepen. Bespaar veel tijd door van hun netwerk gebruik te maken en een
gezamenlijke activiteit te organiseren.
• Benoem een jongerenambassadeur. Dat is een jongere die niet per se in de or actief is,
maar wel zijn doelen ondersteunt. De jongerenambassadeur kan namens je or contact
leggen met andere jongeren en de kick-off promoten. Is dat niet haalbaar, benoem
dan een voor jongeren aansprekend or-lid als contactpersoon.
• Online aandacht. Houd je de kick off online in plaats van op locatie? Dat kan. Bereid de
sessie goed voor, door je werkvorm aan te passen, de totale duur in te korten en de
deelnemers een voorbereidingspakket te sturen. In dat pakket kun je een consumptie
opnemen voor het informele gedeelte.
• Snel contact na afloop. Stuur binnen twee weken ná de kick off een bericht aan de
jongeren. Bijvoorbeeld over een concrete mogelijkheid om mee te denken met de or
of met een uitnodiging voor een social media platform van de or. Nog sterker is
wanneer je het bericht niet aan de groep als geheel stuurt, maar individueel en op
maat.
Twee werkvormen
In samenwerking met jongeren die in medezeggenschap actief zijn heeft de SER twee
werkvormen uitgewerkt voor zo’n kick-off. Ze bieden je ideeën en denkrichtingen om het orwerk te presenteren. Maak daarmee een plan en programma voor de kick-off.
1. Het ‘kom over’ debat
Duur: 30 minuten
Aantal deelnemers: tussen de vijf en twintig jongeren
Met het ‘kom over’ debat daag je mensen uit. In dit geval gebruik je het debat om
vooroordelen over de or ter discussie te stellen. Omdat de deelnemers hun mening moeten
onderbouwen en iedereen in beweging is, vergroot je de kans van een realistisch beeld over
de or. De debatvorm maakt het levendig en dynamisch.
Centraal staan stellingen: aspecten over het or-werk waar de deelnemers over van mening
kunnen verschillen. Een gespreksleider introduceert een stelling. De ruimte is verdeeld in
twee vakken: eens en oneens. De deelnemers kiezen een kant op basis van hun mening. De
gespreksleider vraagt de verschillende kanten om een toelichting zodat de discussie op gang
komt. Een goede stelling prikkelt. Voorbeeldstellingen bedacht door jongeren vind je hier.

Tips voor een goed ‘kom over’ debat:
- Bereid de stellingen met jongeren voor. Zo sluit je aan bij hun belevingswereld. Je bereidt
de stellingen voor met de vraag: “Waarover kunnen we van mening verschillen als het
gaat om het or-werk in onze organisatie?”
- Belangrijk is dat de stelling prikkelend maar niet extreem is, zodat er voor- en
tegenstanders zijn.
- Zorg voor een actieve gespreksleider. Het helpt de aandacht vasthouden als de
gespreksleider geluidsversterking heeft en wanneer de stelling op een beeldscherm
geprojecteerd wordt.
- Vraag wie van mening is veranderd om in een ander vak te gaan staan.
- Or-leden kunnen ook meedoen, zolang de meeste spreektijd naar de jongeren gaat.
- Zorg ervoor dat het debat vlot verloopt. Vijf tot zeven minuten per stelling is voldoende.
- Lok uit dat deelnemers elkaar proberen te overtuigen – zo houd je de discussie levendig.
2. Speeddate
Duur: vijftien tot twintig minuten
Aantal deelnemers: vanaf vijf jongeren
Met een speeddate vorm je koppels van jongeren en or-leden. Dat geeft je de mogelijkheid te
horen wat zij nodig hebben om deel te nemen aan medezeggenschap en het legt de basis
voor een vervolgcontact. Heel geschikt om in korte tijd een persoonlijke relatie op te bouwen.
In de speeddate maak je kennis met elkaar in rondes. Elke ronde kies je als or-lid nieuwe
jongeren om in gesprek te gaan over een specifieke vraag. In tegenstelling tot het ‘kom over’
debat ben je niet bezig om de jongere te overtuigen, maar zoek je de verbinding op. Daarvoor
maak je gebruik van wat je in stap drie hebt voorbereid aan vaardigheden en veranderingen
in de or. Het stellen van open vragen is essentieel.
Voorbeeldvragen vind hier.
Tips bij het organiseren van de speeddate:
- Verdeel de groep in tweetallen: één or-lid en één jongere. Zijn er meer jongeren dan orleden? Maak dan grotere groepen waar één or-lid bij aanwezig is. Ruim in dat geval meer
tijd in voor de rondes.
- Iedere ronde duurt drie minuten. Doe maximaal vijf of zes rondes in totaal. Dat houdt dit
onderdeel interessant.
- Geef iedereen een badge, zodat je weet met wie je in gesprek bent. Ook handig voor een
eventueel vervolgcontact.
- Wanneer je een ronde in gaat, zorg dan dat de or-leden herkenbaar zijn, bijvoorbeeld
met een aparte kleur badge of door hen hun hand te laten opsteken.
- Zorg voor een gespreksleider die over geluidsversterking beschikt. Presenteer de vraag
op een beeldscherm.
- Las een pauze in direct na het einde van de speeddate. Kom samen met de or-leden en
wissel uit welke kansen en aandachtspunten de gesprekken hebben opgeleverd.
- Als je behoefte heeft om na de speeddate toe te lichten hoe jongeren mee kunnen doen
aan medezeggenschap, geef dan een korte presentatie. In stap drie vind je daar
suggesties voor.

