Strategische medezeggenschap
Volwaardig sparringpartner over strategie en bedrijfsvoering
Ondernemingsraden krijgen steeds vaker te maken met complexe reorganisaties,
strategische beslisdocumenten en business cases. Dit is inclusief mogelijke toekomstscenario’s of bedrijfskundige vraagstukken waarover men een mening moet vormen.
Ondernemingsraden hebben niet altijd de inhoudelijke kennis of een effectieve
werkwijze om hierover een visie te vormen. Hoe zorgt de OR dat hij op een
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