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Inleiding

Als lid van een ondernemingsraad word je geacht de wet te kennen. 
Maar met alleen kennis van de wet en van inhoudelijke onderwerpen 
kom je er niet. Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit 
hem in de communicatie. Je bereikt meer door je aan te passen aan 
de communicatiestijl van een ander. In de ondernemingsraad, met de 
bestuurder én in het contact met de medewerkers.

Daarom hier het boekje ‘Communiceren als een beest’; een praktisch 
handboek voor effectiever communiceren als OR-lid. In dit boekje 
beschrijven wij vier beesten die symbool staan voor vier verschillende 
communicatiestijlen. Als je OR-collega’s en de bestuurder gaat zien 
als uil, haan, kip of schaap zal je merken dat je met het aanpassen van 
je eigen stijl meer kunt bereiken.

Je ontdekt in deel I van dit boekje wat voor dier je zelf bent en je krijgt 
tips om persoonlijk effectiever te communiceren. In deel II krijg je 
tips over hoe je kunt communiceren met de vier verschillende die-
ren in de ondernemingsraad. Deel III gaat over het communiceren 
met de bestuurder. Wat is zijn stijl en hoe speel je hier handig op in? 
Het laatste deel IV geeft veel handige tips over het communiceren met 
medewerkers.

Communiceren kan je leren. Leer communiceren als een beest!
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