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Uit het Woord vooraf

Ondernemingsraden willen een verschil maken binnen hun onderneming. Ze willen impact hebben
en invloed uitoefenen. Daar wil dit boek hen bij helpen.
Impact, een Engels woord dat vrij lastig te vertalen is. Het heeft te maken met invloed hebben,
maar ook met indruk maken, effect veroorzaken, veranderingen bewerkstelligen. Eigenlijk gaat het
bij impact om het maken van een verschil. En vanwege die verschillende dimensies is gekozen voor
impact in de titel van dit boek.
Invloed komt niet vanzelf. Eerst moet je informatie over het werkterrein van de OR hebben; je moet
weten wat je nog niet weet. Daarna zul je die informatie moeten omzetten in kennis en begrip;
kennis is informatie die je beheerst en die je je eigen hebt gemaakt. En als derde stap moet je de
kennis leren toepassen op de bedrijfssituatie – je leert om te spelen met die kennis en die om te
zetten in invloed.
Dit boek is bedoeld om dat proces van weten naar begrijpen en vervolgens naar toepassen op gang
te brengen.
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