Werkoverleg
Werken de medewerkers op jouw afdeling nogal solitair? Worden het werk en de gang van
zaken te weinig besproken? Start een werkoverleg op!

Doel werkoverleg
Als office manager of leidinggevende kun je regelmatig werkoverleg opstarten. Tijdens het
overleg kunnen de medewerkers actief meedenken en meebeslissen over werkzaken, en
ideeën of voorstellen aandragen. Er wordt gestructureerd gecommuniceerd. Medewerkers
zijn dus beter geï nformeerd waardoor er minder misverstanden ontstaan, en efficiënter
gewerkt kan worden.

Begeleiding
Zeker in het begin zul je het werkoverleg in goede banen moeten leiden.
•

Tijdens het werkoverleg kun je pauzes inlassen, om te vragen hoe iedereen het
werkoverleg ervaart en of de notulist alles kan noteren. Na een aantal meetings zal
alles meer vanzelf lopen.

•

Creëer betrokkenheid door iedereen actief te laten deelnemen. Laat iedereen een
punt inbrengen en vraag iedere deelnemer te reageren op een besproken onderwerp.
De rollen van de voorzitter en notulist kunnen wijzigen. Zo kan iedereen zijn stem
laten horen. Blijf daarbij begeleiden want niet iedereen kan opeens een vergadering
voorzitten.

•

Ook kun je zorgen voor een goede communicatie tussen alle betrokkenen. Zowel topdown (van het management naar de medewerkers die jij leiding geeft), als down-top
(naar het management toe), maar ook tussen medewerkers op gelijk niveau in de
organisatie.

•

Geef feedback. Ga na wat je collega’s van het werkoverleg vonden en voer de
eventuele verbeterpunten uit bij een volgend werkoverleg.

Gestructureerd
Door een gestructureerde voorbereiding zorg je voor een efficiënt verloop van het overleg.
Bovendien kom je niet voor verrassingen te staan tijdens het overleg.
•

Datum en tijd. Bespreek datum en tijd voortijdig met de medewerkers. Leg zowel de
begin- als eindtijd vast, en houdt eventueel rekening met een uitloop. Aan het eind
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van het laatste werkoverleg kun je een afspraak te maken voor het volgende
werkoverleg.
•

Ruimte en bezetting. Houd het overleg niet op de werkvloer maar in een aparte
ruimte. Of houd de deuren van het secretariaat dicht zodat jullie niet gestoord
worden. Bespreek vooraf met de medewerkers wie de telefoon aanneemt en klanten
ontvangt. Wissel deze taak elke keer af.

•

Samenstelling. Zorg ervoor dat alle betrokkenen de gelegenheid hebben om aan het
werkoverleg deel te nemen. Wie moet aanwezig zijn (managers, uitzendkrachten,
stagiaires, medewerkers van andere afdeling of vestigingen, etc.)?

•

Regelmaat. Zorg ervoor dat het werkoverleg op regelmatige basis plaatsvindt.
Bijvoorbeeld één keer in de maand of twee maanden. Las zo nodig een extra
werkoverleg in.

•

Rollen. Laat alle overleggen door een notulist vastleggen. De rol van de notulist,
maar ook van de voorzitter kan wisselen.

•

Agenda. Werk bij het werkoverleg met agendapunten, die door alle werknemers
kunnen worden ingebracht, en voor allen van belang zijn. Tijdens het werkoverleg
kunnen maar een beperkt aantal onderwerpen aan bod komen, waardoor je ze
uitvoerig kunt behandelen. Agendapunten die voor slechts een enkeling van belang
zijn, horen niet thuis in het werkoverleg. Het is raadzaam deze punten in een
individueel gesprek te behandelen. De agendapunten kun je een week van tevoren
schriftelijk onder de aandacht van de werknemers brengen. Dit geeft deelnemers de
kans een mening over de onderwerpen te vormen. Belangrijk is dat je zelf ook een
standpunt over de onderwerpen hebt.
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