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Oorsprong & ontwikkeling

2009 Behoefte om nieuwe organisatie 
samen met medewerkers te 
ontwikkelen. 

Initiatief: RvB én OR

Uitvoering: Stuurgroep

Doorbraak: Participatieparagraaf

Proces: Vallen en opstaan

2014 BMWS is onderdeel van 
Werkprocessen



8 stichtingen

1 groep
3000 medewerkers

50.000 cliënten/patiënten



Filmpje

Max

• https://www.youtube.com/watch?v=7AM
Cc-ppIlk



Als alle talenten het initiatief
nemen en gestimuleerd worden

om mee te denken en te 
beslissen over 
beleid en organisatie, 

dan zal de organisatie
op alle niveaus beter functioneren.

Beleid maken we samen



Beleid maken we samen
Medezeggenschap verankerd 
in alle lagen van de 
organisatie

door

‘trialoog’ tussen medewerkers, 
managers en OR



Baten BMWS

• Draagvlak voor veranderingen

• Betrokkenheid

• Flexibel in kunnen spelen op 
ontwikkelingen

• Plezierig werkklimaat

• Betere samenwerking

• Regie medewerker

� Betere zorg



Hoe?
Medewerkers, management en medezeggenschap maken 
duidelijke afspraken over de wijze van participatie.



Wat is er nodig?
• Vertrouwen

• Geef het tijd

• Duidelijke kaders en 
verwachtingen

• Iedereen tussen de oren

• Investering is de moeite waard

• Succesverhalen

• Sleutelfiguren

• Leren van fouten

• Gedeelde verantwoordelijkheid

• Empoweren van medewerkers



Participatieladder

• Zelf organiseren

• (Mee)beslissen

• Coproduceren

• Adviseren

• Raadplegen

• Informeren



BMWS-consulenten

• Ondersteuning overgang naar de lijn

• Stimuleren, adviseren en 
ondersteunen medewerkers, 
management en medezeggenschap 
met het toepasssen van BMWS

• Workshops externen

• Ronde tafel “Innovatie 
medezeggenschap”



Participatieparagraaf

• Verbinding met de “klassieke” 
medezeggenschap

• Participatieparagraaf artikel 25 WOR

• BMWS gaat verder

• Klassieke MZ checkt BMWS op procedures

• Klassieke MZ kijkt naar eventuele 
consequenties voor andere stichtingen



En nu?

• Resultaten

• Uitdagingen

• Vervolg



Eigen verhaal

• Wat doen jullie al?

• Wat past bij jullie?

• Wat kun je gebruiken en wat niet?

• Wat heb je daar voor nodig?

• Wat zou een eerste of een volgende stap 
kunnen zijn?



Meer informatie

Ida van Elk

06-13697019

i.vanelk@dimencegroep.nl


