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‘Voet van de rem,
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LESLEY VAN GILST IS BIJZONDER OPSPORINGSAMBTENAAR
(BOA) EN TRAINEE-COÖRDINATOR VEILIGHEID BIJ RET NV
IN ROTTERDAM. DAARNAAST IS HIJ LID VAN DE 17-KOPPIGE
ONDERNEMINGSRAAD EN SECRETARIS VAN DE VGWMCOMMISSIE.
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Ondersteuning in
tijden van crisis
De huidige crisis is voor veel organisaties aanleiding om de
bakens te verzetten, van kleine organisatieveranderingen
tot aan een ingrijpende gebeurtenis als een reorganisatie.
De organisaties moeten zich in noodtempo aanpassen aan
een nieuwe realiteit. Thuiswerken is ineens de nieuwe
norm, maar ook de veranderende economische situatie
vraagt om aanpassingen of zelfs herinrichting. Dat legt een
enorme druk op de medezeggenschap in de organisatie.
Snel handelen versus inspraak en betrokkenheid. Daar ligt
een mooie, ondersteunende en adviserende rol voor de
ambtelijk secretaris, zou je zeggen.
Het is echter niet ongebruikelijk om in dergelijke moeilijke
tijden te snijden in overheadkosten. Veel ondersteuners
moeten het ontgelden, waaronder ook de ambtelijk secretaris. Hij moet uren inleveren of zijn functie verdwijnt zelfs
in zijn geheel. Leden van de ondernemingsraad verzetten
zich hier meestal niet tegen, uit solidariteit, hart voor de
zaak en om het goede voorbeeld te geven. De onbekendheid met zijn functie doet in dit geval de ambtelijk secretaris bij wijze van spreken ook de das om. De functie is immers heel breed en veelzijdig. Ik zie dan ook dat
Personeelszaken en zelfs de or-leden niet altijd helder
hebben wat de rol van de ambtelijk secretaris is of kan zijn
in dit soort trajecten. De ambtelijk secretaris wordt niet
vervangen of de ondernemingsraad neemt genoegen met
vervanging die eigenlijk onvoldoende adequaat is.
Hoewel ik de houding van de ondernemingsraad goed begrijp, denk ik dat het contraproductief is om nu in te leveren op kracht en kwaliteit van medezeggenschap. De
meestal hooggeschoolde ambtelijk secretaris kent alle ins
en outs van medezeggenschap in reorganisatie- en veranderingstrajecten. Zijn kennis en ervaring is van onschatbare waarde voor de invloed van de ondernemingsraad op
de besluitvorming in de organisatie. Daarom is de positie
van de ambtelijk secretaris ook in deze tijd de moeite van
het verdedigen waard.
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