WhatsApp als communicatiemiddel voor de OR

Overleg thema
via WhatsApp
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WhatsApp is al jaren ingeburgerd. Toch wordt het, zo het lijkt,
maar op beperkte schaal tussen ondernemingsraadleden
gebruikt, terwijl dit communicatiemiddel best mogelijkheden
biedt. In dit artikel wordt een voorbeeld gegeven waar
WhatsApp gebruikt wordt om OR-thema’s te bespreken.
SASKIA REIJNEN
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De kern-OR werkt met thematische projectgroepen. Iedere projectgroep werkt vervolgens als een ‘zelfsturend team’ (op basis van
de gestelde OR-kaders/doelen) en wordt
geleid door één of twee OR-leden die zelf.
Op basis van competenties en ambities zijn

Voordelen WhatsApp

Nadelen WhatsApp

--Kost weinig tijd

--Privacy: geen inhoudelijke informatie

--Snel, actueel

delen

--Stimuleert interactie en betrokkenheid

--Ruis

--Vergroten zichtbaarheid van de OR

--Minder scheiding tussen werk-privé

--Netwerk opbouwen

--‘Koudwatervrees’

--Verbeteren imago OR (vernieuwend)

--Indringend middel
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projectgroep worden via WhatsApp vragen

-- Regel verwachtingen en geef helder aan
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bedacht, uitgezet en uitkomsten verwerkt.
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-- Stel de ‘notificatie’ goed in en geef informatie hoe dit te doen.
-- Deel geen inhoudelijke informatie via de

Tips en handvatten
-- Het is belangrijk om direct bij de start al
goede regels/normen af te spreken. Zo kun
je bijvoorbeeld afspreken dat er alleen
tijdens werktijd berichten verzonden
kunnen worden.

INFO
Saskia Reijnen
www.pinq.nu
saskia@pinq.nu

App, verwijs naar interne documenten.
-- Denk goed na over de wijze van vragen

vraag stellen “ is er sprake van een open
communicatie binnen je team” en vragen
in het antwoord alleen een cijfer te geven
van 0-10.
-- Hou het simpel.

