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samenwerking TMC en Dirkzwager

“Escalatie in arbeidsgeschillen
voorkomen”

Dossier

In dit artikel maken we
gebruik van Layar. Lees op
pagina 7 hoe dit werkt.

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Aan bestuurs- en
managementtafels ontstaan hierdoor met regelmaat ingewikkelde
problemen en spanningen. Niet alleen juridische, maar ook organisatorische en persoonlijke vraagstukken spelen dan een rol.
Om hierop een antwoord te kunnen bieden, heeft Dirkzwager een
sterke partner gezocht en gevonden in Top Management Consult.

In

de inspirerende
omgeving van
natuurgebied
Maasduinen bevindt zich het kantoor van Top
Management Consult (TMC),
opgericht door bedrijfskundige Peter Hagenaars: “Bestuurders en managers vertrekken
tegenwoordig niet meer met
een zak geld, ze willen liever
onbeschadigd hun carrière
voortzetten. In dit soort zware
trajecten waarbij Dirkzwager
de juridische kant invult,
kunnen wij als ‘organisatiemakers’ de organisatorische
kant soepeler laten verlopen.
Als een fiets niet meer goed
werkt, gaan mensen naar een
fietsenmaker; als een organisatie niet meer optimaal
werkt, zijn mensen bij TMC
aan het juiste adres. Wij lossen ingewikkelde vragen op,
zodat organisaties gezond
blijven.”

Krachtenveld

“In bestuurskwesties speelt
Dirkzwager met name juridisch een sterke rol”, zegt

Geeke Hissink, gespecialiseerd in arbeids- en ambtenarenrecht. “Die rol kunnen
we niet correct invullen als we
ook de persoonlijke verwikkelingen meenemen of een
rol moeten spelen in het
politieke krachtenveld. Via de
Dirkzwager Academy krijgen
we trainingen hoe als advocaat met dit soort precaire
situaties om te gaan. En die
menselijke maat interesseert
je juist ook, anders kom je
niet bij arbeidsrecht terecht.
Maar het is geen softe tak van
sport - het gaat uiteindelijk
om een gedegen juridisch
traject. Om dit traject niet
onnodig lang te laten duren,
maar vooral ook om een
vorm van nazorg te verlenen,
werken we geregeld samen
met TMC.” Zowel TMC als
Dirkzwager vindt het belangrijk om de lange termijn voor
hun cliënten in het vizier te
houden en hebben eenzelfde
visie op kennis delen. “Kennis
delen zit bij Dirkzwager in het
DNA en daarin hebben we een
gelijke gevonden in TMC. In

de samenwerking kunnen we
elkaar en onze cliënten naar
een hoger niveau tillen.”

Ongeschonden
verder

Onlangs werkten Dirkzwager en TMC samen om de
belangen te verdedigen van
een topfunctionaris die moest
vertrekken. Hissink: “Mede
dankzij de steun van TMC
was het juridische traject niet
overheersend, zodat de cliënt
ongeschonden verder kon
met zijn carrière. Dirkzwager
ziet het als een belangrijke
vorm van dienstverlening om
niet alleen juridisch inhoudelijk scherp te zijn, maar tevens
de persoonlijke belangen in
het oog te houden. Met onze
juridische expertise en de persoonlijke en organisatorische
begeleiding van TMC komen
mensen sterker uit de strijd.”
Hagenaars: “Onze samenwerking begon een aantal jaren
geleden met een juridische
kwestie rondom de herbenoeming van een burgemeester. De meerderheid van de
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Je ziet in bestuurskamers vaak de meest ingewikkelde schema’s
getekend, maar veel belangrijker zijn de mensen die dit in gaan
vullen en dat wordt soms uit het oog verloren.
gemeenteraad was tegen zijn
herbenoeming, maar na onze
gezamenlijke inspanningen
keerde het tij. Uiteindelijk
bleef deze burgemeester zelfs
tot na zijn pensioen actief,
hij was weer opgeladen. Je
kunt het vergelijken met het
snoeien van een rododendron,
de een komt na het knippen
niet meer op, terwijl de ander
juist opnieuw opbloeit.”

brengen dat mijn functie overbodig was geworden. Daar
komen een hoop emoties bij
kijken, maar inmiddels ben ik
mijn ex-werkgever dankbaar
voor het zetje dat nodig was
om mijn eigen bureau op te
richten. Ik vind het prettig om
in de hectiek van reorganisaties het juiste spoor te vinden,
zodat mensen weer vooruit
kunnen.”

Vuile handen

Langdurige
samenwerking

De specialisten van TMC
hebben jarenlange ervaring
op gebied van organisatieadvies, projecten, coaching en
training. “Onze kwaliteit is
dat we problemen ontrafelen,
ze ontdoen van alle ruis en
tot de kern komen. Zo weten
we wat er in een organisatie
moet worden gerepareerd,
vernieuwd, of aangepast.
Onze organisatiemakers zijn
analytisch sterk, maar maken
ook graag vuile handen”, zegt
Hagenaars die in zijn carrière
diverse topfuncties bij onder
andere de politie en diverse
gemeenten heeft vervuld. “In
mijn carrière heb ik aan den
lijve ondervonden wat een
onverwachte wending met je
kan doen. Tijdens mijn laatste
directiefunctie kwam een
secretaresse de boodschap

Denk bij oplossingen die TMC kan aandragen
aan managementtrainingen om de soms starre
mechaniek in een organisatie te veranderen of
leidinggevenden wat steviger in hun rol te zetten.
Of aan een assessment of persoonlijke APK om
een loopbaan onder de loep te nemen. Voor meer
informatie: www.topmanagementconsult.nl
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TMC werkt veel voor grote
organisaties waar bestuurlijke
processen en democratische
besluitvormingen het speelveld bepalen. Hagenaars:
“Wij werken langdurig met
onze cliënten samen, waarbij we organisatorische én
persoonlijke ontwikkelingen
doorvoeren, want het een valt
niet los van het ander te zien.
Je ziet in bestuurskamers
vaak de meest ingewikkelde
schema’s getekend, de theoretische organisatiestructuur,
maar veel belangrijker zijn de
mensen die dit in gaan vullen
en dat wordt soms uit het oog
verloren.”

Blijvend effect

Het credo van TMC luidt
oplossen, realiseren… leren.
“In tegenstelling tot andere
bureaus leveren wij niet alleen
doordachte oplossingen, maar
realiseren we ook graag wat
we adviseren. Omdat wij in de
eigen kracht van onze klanten
geloven, zorgen wij ervoor dat
de kennis die wij hebben ook
in de organisatie terecht komt.
Zo leren wij onze cliënten om

uit hun organisatie te halen
wat er ogenschijnlijk niet in
zat. Onze tijdelijke inzet heeft
daardoor blijvende effecten.
Dit levert naast kostenbesparing ook bruikbare kennis
voor de cliënt op”, zegt
Hagenaars. “Voor persoonlijke assessments passen wij
de Birkmanmethode toe, een
internationale methode met
een benchmark van meer dan
3 miljoen mensen. Deze methode sluit goed aan bij onze
visie. We geloven niet in foute
of goede werknemers, er bestaat alleen een foute of goede
match tussen persoonlijke
kwaliteiten en ‘job requirements’. Een mismatch kan een
heel vertekend beeld geven.”

Escalatie voorkomen

De samenwerking tussen
Dirkzwager en TMC richt zich
niet alleen op het oplossen van
geschillen. Hissink: “We bundelen onze krachten ook om
juridische strijd te voorkómen.
Als je als advocaten- en notarissenkantoor huisleverancier
van een bedrijf bent en je ziet
een patroon in hun arbeidsrechtelijke vraagstukken, is
het verstandig om handvatten aan te reiken om escalatie
te voorkomen. Soms maken
mensen dan na een reflectie
met TMC zelf de keuze om een
bepaalde functie niet te accepteren. Dat kan veel negativiteit
en onrust wegnemen en onnodige kosten voorkomen.”

“We bundelen onze krachten
ook om juridische strijd te voorkomen.”
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