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Inhoud Presentatie

• Aanleiding(en) tot het vernieuwen van de MZ 

• Gekozen oplossingsrichting(en)
• Het proces naar vernieuwde MZ bij Ahold

• Interne kwaliteit(sverbetering) door:
• Zoektocht naar kandidaten
• Versterking OR en haar leden

• OR‐factor
 

infomateriaal

• OR Experience
 

dagen
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Aanleiding(en) tot het vernieuwen van de MZ

• Problematiek in de Medezeggenschap
– Overbelasting OR(leden)
– Kandidaten (kwantitatief en kwalitatief)
– Groot verloop (werkdruk, carrière, tijdsbeslag, etc.)
– Verminderde animo voor de medezeggenschap

• Aanpassing van de organisaties
– Inrichting organisaties  van decentraal naar centraal

– Verplatting organisaties  meer verantwoordelijkheden 
naar de werkvloer

– Andere stijl van leidinggeven  coachend / stimulerend
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Gekozen oplossingsrichting(en)

• Twee‐lagen
 

MZ‐structuur
 

(opheffen tussenlagen)
– Verplatting MZ‐structuur

 
(kortere lijnen en meer 

 onderlinge samenwerking)

– Splitsing in participatie en strategie
• (Directe)participatie medewerkers borgen in de organisatie!

– Verbeteren van het strategisch overleg
• Trends in ontwikkellijnen

– Een sterkere netwerkpositie
– Het meer projectmatig werken

– De inzet van specialisten
– Interne kwaliteitsverbetering

• Kies de structuur die het beste bij je past!!
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Het proces naar de vernieuwde MZ bij Ahold

• Visieontwikkeling voor de komende zittingsperiode
– Veranderingen in de organisatie

• Winkels (AH, Etos en Gall&Gall) steeds verder naar één organisatie
• Van drie Hoofdkantoren naar één Hoofdkantoor
• Logistiek van de verschillende organisaties verder integreren

– Gevolgen organisatieveranderingen voor de MZ
• Afstaan van bevoegdheden aan de COR 
• Netwerken wordt steeds belangrijker
• Besluiten over HR, Finance, IT en Logistiek en gezamenlijke regelingen op centraal 

medezeggenschap niveau
• Bestuurder wordt in de COR niet meer geconfronteerd met uitvoerende zaken

• Vastleggen rollen van de verschillende MZ‐organen

• Vastleggen benodigde kwantiteit en kwaliteit van (C)OR‐leden
– Lastige discussie met (langdurig) zittende OR‐leden

• Vernieuwen MZ is een cultuuromslag en kost veel tijd en 
 geduld

5



Interne kwaliteit(sverbetering) door:

• Profiel (C)OR
– Gebaseerd op de visie voor de komende periode

• Kerncompetenties OR-leden
– Communiceren
– Organisatiebewustzijn
– Samenwerken
– Lerende Oriëntatie

• Aanvullende competenties voor COR-leden
– Omgevingsbewustzijn
– Oordeelsvorming
– Visie-ontwikkelen
– Conceptueel denken
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Zoektocht naar kandidaten

• Management is mede verantwoordelijk voor het vinden van de juiste 
kandidaten
– DVD van de CEO Ahold Nederland, waarin: 

• Belang van Medezeggenschap voor Ahold
• Opdracht aan managers om gericht kandidaten te spotten
• DVD’s door de managers en hun manschappen bekeken en besproken
• Medewerkers melden zich aan voor een Experience dag.  

• OR-leden en met name de DB’en op jacht naar geïnteresseerden
• Overleg met vakbonden over de kwaliteit van hun kandidaten
• Gesprekken met groepen als Young Ahold
• Gesprekken met personen, omdat niet iedereen “geschikt” is voor 

de OR 
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Versterking OR en haar leden

• OR-leden maken een test, waarop bepaald kan worden welke 
scholing gewenst is (POP)

• In functioneringsgesprekken wordt de ontwikkeling van de OR-leden 
besproken

• Voor de ondernemingsraad wordt een Team OntwikkelPlan (TOP) 
opgesteld

• Investering in opleiding/training van OR-leden kan middels EVC’s 
doorwerken in haar/zijn carriére

• Investering in opleiding/training van OR-leden kan middels EVC’s 
doorwerken in haar/zijn carriére
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OR-factor

• Vernieuwd promotiemateriaal waarin de 
collegae opgeroepen werden om zich aan te 
melden voor één van de OR Experience dagen

“Heb jij de OR Factor?”
Dan ben jij geschikt voor de OR

10



Dan kan een nieuwe rol in de Medezeggenschap 
 wat voor jou zijn
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OR Experience dagen

• Deelnemers:
– vullen vooraf een zelfscan in, die besproken wordt en krijgen 

advies over hoe bepaalde kwaliteiten te verbeteren
– spelen een Game (Kleren maken de man) met een opdracht, die 

aan het eind van de dag gereed moet zijn
– krijgen een realistisch beeld van de OR en haar werkzaamheden
– kunnen de vraag “heb ik de OR Factor?” beter beantwoorden 
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