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Maak kennis met onze trainers en adviseurs
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Marco Sikkel

Harry Hartmann

Johannes Kooistra

Ruim 30 jaar trainer en
adviseur medezeggenschap

Ruim 20 jaar trainer en
adviseur medezeggenschap

Ruim 25 jaar trainer en
adviseur medezeggenschap

Breed werkzaam in uiteenlopende
organisaties die ik dagelijks bijsta en
begeleid. Van de Dak- en thuislozenstichting tot de Hoge Raad. En zowel
publieke als private organisaties. Ik
ondersteun, train, coach en adviseer
ondernemers en medezeggenschapsorganen, ook op bestuurlijk niveau.

Mijn drive als trainer is om onder
nemingsraden effectief en invloedrijk
te laten communiceren: onderling en
met de bestuurder. Ik schep graag een
veilige sfeer met een vleugje humor en
oefen vaak praktijksituaties met de
groep, waarbij arbo een belangrijk
aandachtspunt is in mijn trainingen.

Ik ondersteun ondernemingsraden en
directies bij het scherp beschrijven
van hun voornemens en help bij het
overtuigend presenteren, vergroten
van het draagvlak en werken aan
succesvolle invoering. Daarbij doe ik
een groot beroep op de kennis en
inzichten van alle betrokkenen.
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Waarom
kiezen
voor het
CAOP?

Grace Grootveld
Managementondersteuner OR bij RDW

Pamela de Haas
Directieadviseur bij het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat

‘Wat een fijne man is Marco Sikkel, zeg!
Ik dacht eerlijk gezegd van tevoren dat
de training best saai zou zijn, maar dat
was het helemaal niet. Alles werd aan
de hand van praktijkvoorbeelden goed
uitgelegd, gecombineerd met humor.
Dat vind ik erg leuk, want dan heeft
iemand echt mijn aandacht. Er was
voldoende interactie en ik voelde me
welkom. Ook echt top dat hij ons aan
het eind meegaf dat we hem altijd
mogen contacten als we vragen hebben.
Een dikke pluim voor Marco dus!’

‘De training Adviseren voor Adviseurs
Medezeggenschap was een zeer
interessante, leerzame en prettige
training!’

Deskundig
en op maat

Groot netwerk
voor betekenisvolle
samenwerking
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Lees hoe
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Lees hoe

Impact

Politiek en de
menselijke maat

Medezeggenschap is onmisbaar. Het speelt een belangrijke rol binnen de
arbeidsverhoudingen van iedere organisatie. Betekenisvolle medezeggenschap is
impact creëren door te weten wat er speelt onder de medewerkers en door ruim
hartig gebruik te maken van de advies- en overlegfunctie om besluiten aan te
scherpen. Als de bijdrage van de medezeggenschap optimaal
is, hebben zowel de medewerkers als de directie daar voordeel van.
De komende jaren zien onze adviseurs drie actuele thema’s waar betekenisvolle
medezeggenschap een rol moet spelen:
1. Politiek en de menselijke maat
2. Transparantie is de sleutel
3. Ongrijpbare kwesties grijpen

Lees hoe

Transparantie
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Het ongemakkelijke
gesprek aangaan
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Aanpak

De nieuwe OR

Niet iedere medezeggenschap is hetzelfde. Wij gaan in onze aanpak dan uit van
vier groeistadia van betekenisvolle medezeggenschap waar een ondernemingsraad zich in kan bevinden:
1. De nieuwe OR
2. De OR als team: teamversterking
3. OR en bestuurder
4. Toekomst voor medezeggenschap
Met iedere nieuwe opdrachtgever houden we een vrijblijvend kennismakingsgesprek en geven we opleidingsadvies op maat. Daarna volgen opdracht- en
intakegesprekken en ontvangt de opdrachtgever een programmavoorstel en een
prijsofferte. Bij ieder traject vinden tussentijdse evaluaties plaats.
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…en nog veel meer
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Drie voorbeelden uit de praktijk

Caribische omgeving

Introductie van medezeggenschap
in het Caribisch gebied
Uitdaging
Medezeggenschap was tot 2008 nog geen bekend begrip in het
Caribische gebied. Om bewustwording te creëren, is er voor de
Kustwacht Carib, Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en de
Caribische scholen medezeggenschap opgepakt en ingericht.
Uit onderzoek bleek ook dat medewerkers van RCN een zeer
grote behoefte hadden om invloed te krijgen op de arbeids
omgeving, -omstandigheden en -inrichting.

Oplossing

1
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Met de werkgever RCN, vakbonden en werknemers hebben
onze adviseurs onder andere de pilotregeling Participatieraden
ontwikkeld. Sociale partners hebben de pilotregeling vervolgens
geaccordeerd. Om het goed uit te rollen en te onderhouden,
werd er een coachings- en adviestraject uitgestippeld met
advisering, training en begeleiding. De medewerkers op Bonaire,
Saba en Sint-Eustatius kunnen nu in ruime mate kennismaken
met medezeggenschap.

Resultaten
Begin 2021 is de pilotregeling omgezet naar een Algemene
Maatregel van Bestuur en opgenomen binnen de rechtspositie
van de RCN-ambtenaren BES. Het zelfregulerende karakter van
de pilotregeling is nu een recht. Daarmee is er een wezenlijke
bijdrage geleverd door onze adviseurs aan het bevorderen van
de medewerkers-emancipatie en -participatie binnen het
Koninkrijk.
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DOR Financiën

Een nieuw reglement met minderheidsstandpunt
Uitdaging
De politiek besloot dat de Belastingdienst steviger verankerd moest worden binnen het
ministerie van Financiën. Dat betekent ook voor de medezeggenschap nogal wat: twee
gescheiden medezeggenschapswegen gaan samen in de departementale ondernemingsraad (DOR). Opdracht aan het CAOP is om de samenwerking te bevorderen en de werkwijze
vast te leggen in een leidraad. Als kort na het ontstaan van de DOR door een ontvlechting
van Douane en Toeslagen de hoofdstructuur opnieuw verandert, moet er ook een nieuw
reglement opgesteld worden.

Oplossing
Om recht te doen aan de nieuwe hoofdstructuur binnen het ministerie van Financiën,
moest er een uitbreiding van de DOR met leden uit Douane en Toeslagen komen. Onze
adviseur onderzocht hoe de medezeggenschap het beste kan worden ingericht en voerde
een grondige evaluatie uit. Met een dialoogsessie en een miniconferentie verkenden de
DOR en de adviseur de nieuwe positie en verantwoordelijkheden van de leden. Onze
adviseur begeleidde de gesprekken over het nieuwe reglement tot er overeenstemming
was bereikt.

2

Wie zijn we?

Om tot een gezamenlijke werkwijze te komen, werd op basis van gesprekken met alle
betrokkenen een concept leidraad opgesteld, waarin de werkwijze en werkafspraken
zoveel mogelijk zijn vastgelegd. Door consequent op deze wijze te werken, groeide het
vertrouwen tussen de leden. Om de samenwerking verder te bevorderen, maakte onze
adviseur veel werk van zorgvuldige besluitvorming en rechtdoen aan minderheidsstandpunten. Deze werkwijze is beschreven in een uitgebreide inleiding bij het nieuwe
reglement.

Resultaten
•
•
•
•
•
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Verbeterde onderlinge samenwerking binnen de DOR Financiën
Vastleggen nieuwe werkwijze in een leidraad
Een nieuw reglement
Preambule bij het reglement waarbij eenheid van de DOR voorop staat
Inrichting van het ambtelijk secretariaat
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OR Gemeente Nissewaard

Drie voorbeelden uit de praktijk

Hoe de OR weer populair werd in
de gemeente Nissewaard
Uitdaging
De gemeente Nissewaard klopte bij onze adviseurs aan met
het verzoek om de medezeggenschap populairder te maken.
Er waren te weinig kandidaten voor verkiezingen en onder de
achterban was er steeds minder interesse voor wat de onder
nemingsraad precies voor hen deed. En omdat er een te lage
bezetting was binnen de OR, nam de werkdruk toe onder de
OR-leden. Minder leden moesten meer werk verzetten. Geen
houdbare situatie.

Oplossing

3
Wie zijn we?

Onze adviseurs gingen samen met de OR-leden op zoek naar
een oplossing. Al snel kwamen zij tot de conclusie dat de
medezeggenschap verouderd was en vernieuwd moest worden.
Een nieuwe medezeggenschap in een nieuwe vorm: de Kern OR.
Bij deze vorm werden 5 van de 13 OR-zetels ingeleverd, maar
wordt de achterban meer betrokken bij het OR-werk.
De achterban geeft advies en voert ook werkzaamheden uit die
de OR-leden normaal gesproken voor hun rekening nemen.
Om te testen of deze vorm de achterban meer aanspreekt, is er
onderzoek gedaan onder de achterban en zijn er gesprekken
gevoerd met de bestuurder en het managementteam.

Resultaten
Deze nieuwe vorm van medezeggenschap heeft in de gemeente
Nissewaard gezorgd voor een nieuwe instroom in de OR en een
zeer betrokken achterban. Het meedenken en -werken aan
medezeggenschapszaken bleek voor de achterban een prettige
manier om betrokken te zijn bij de organisatie. Ook de bestuurder
en het managementteam werken graag met deze nieuwe vorm
van medezeggenschap. De werkdruk is sterk verminderd en het
imago van de OR is weer positief.
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Contact
Benieuwd wat onze medezeggenschapsadviseurs voor jouw
organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Marco Sikkel

Harry Hartmann

Tel: 070 3765 812
Mail: m.sikkel@caop.nl

Tel: 070 3765 464
Mail: h.hartmann@caop.nl

Johannes Kooistra

Mayella den Outer

Tel: 070 3765 469
Mail: j.kooistra@caop.nl

Projectmedewerker
Tel: 070 3765 732
Mail: opleidingen@caop.nl

Of bekijk onze
expertisepagina Medezeggenschap
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Ministerie van Financiën Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Ministerie van Onderwijs Cultuur en
Wetenschappen Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
De Huurcommissie Bureau Raad voor de Rechtspraak
KNMI PI Heerhugowaard PI Achterhoek
Korps Landelijke Politie Gemeente Den Haag Gerechtshof
Den Haag Haga Ziekenhuis RDW Provincie Noord-Holland
Gemeente Montferland DUO Meerdere organisaties sociale
werkvoorziening (WSW) Pon Logistics GGD Groningen
BCM ouderenzorg Waterschapsbedrijf Limburg
Inspectie van het Onderwijs Gemeente Delft
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