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Als ambtelijk secretaris adviseren en 
ondersteunen wij vakkundig, onafhankelijk 
en snel de medezeggenschap. 

Dit kan administratief, beleidsmatig en/of 
coachend/adviserend.

Wij kunnen een brugfunctie vervullen 
tussen medezeggenschap en bevoegd 
gezag/bestuurder.

De partners van FLEX-AS hebben samen 
meer dan 20 jaar ervaring in het adviseren 
en ondersteunen van medezeggenschap 
in organisaties bij vraagstukken 
voortkomend uit de WOR, WHW, WMS, 
Wet Kinderopvang zoals;

- Advies-en/of instemmingstrajecten
- Reorganisatie-en/of fusietrajecten
- Ondernemingsraadverkiezingen
-  Trainingsbeleid OR
-  Verslaglegging en archivering

- Opzetten en coördineren van 
vergadercyclus OR/WOR bestuurder/-
scholingsplan OR.

- Vergaderen: voorstel doen voor agenda, 
toelichten agendapunten, opstellen 
concept verslag, procesbewaking.

- Advisering en aanleveren conceptteksten 
voor advies- en instemmingsaanvragen, 
initiatief- en informatievoorstellen.

- Procesbewaking bij: loononderhandeling, 
bonusregeling, arbeidsvoorwaarden.

- Organisatie (digitale) OR-verkiezingen, 
opzetten en beheer (digitaal) archief, 
totstandkoming OR- en sociaal 
jaarverslag.

- Opzetten medezeggenschapsstructuur 
(vanaf 50 medewerkers).

- Opzetten projectmatige medezeggen-
schap, kern OR, participatie werkgroepen, 
klankbordgroepen.

- Coach/adviseur/klankbord OR-leden, 
dagelijks bestuur OR, WOR-bestuurder, 
manager P&O/HRM.

- Initiator ZZP AS Meet & Greet 
bijeenkomsten

- Initiator, Dynamic intervisiegroep senior 
ambtelijk secretaris

- Intervisiegroep Ambtelijk Secretarissen.

Onze missie is dat we gezien worden als 
dé flexibele partner op het gebied van 
virtueel advies en ondersteuning bij 
medezeggenschapsvraagstukken.

Onze visie op medezeggenschap is dat 
het gemakkelijker, oplossingsgericht en 
kostenbesparend kan.

In de basis werkt FLEX-AS virtueel en 
waar fysieke aanwezigheid het 
samenwerkingsproces bevordert is 
FLEX-AS op de werkplek aanwezig.

Wij putten kennis uit een groot 
samenwerkingsnetwerk. Voor 
vraagstukken die ons metiër te buiten 
gaan, kunnen wij u in contact brengen met 
andere deskundigen.

- Accountancy
- Detachering en uitzendwezen
- Detailhandel (fashion/boeken-tijdschriften)
- Informatie en Communicatie Technologie
- Gemeente
- (Jeugd)Zorg
- Media
- Onderwijs en kinderopvang
- (Business) Universiteit (OR en studentenraad)
- Rijksoverheid
- Verzekeringen
- Academische Medische Centra
- Zbo’s
- Electronica Multinational

- NIMA-A
- Mediation (transformatief; narratief; 
oplossingsgericht)
- Vertrouwenspersoon Ongewenste 
Omgangsvormen en Integriteit
- Coachende intervisie
- Leergang 1 Ambtelijk Secretaris 
“Secretariaat en Organisatie” (DASMO)
- Leergang 2 Ambtelijk Secretaris “Beleid en 
beleidsondersteuning”(DASMO)
- Leergang 3 Ambtelijk Secretaris 
“Vakmanschap van de adviseur”(DASMO)
- Leergang 4 “TPAST bij mij!” (TPAST)
- Programma Executive Moderne 
Medezeggenschap (Nyenrode)

- Tussen Droom en Werkelijkheid (Boek 
2014)

- Nieuwe vormen en medezeggenschap 
(in Zeggenschap, nr3 2013)

- De ondernemingsraad bij de nieuwe 
media (in: Ondernemingsraad en 
vakbeweging, 2009)

-  Medezeggenschap voor de 
Einstein-generatie (in: Aspecten, nr 78)

- OR voor Dummies (Boek 2017)

- VASMO, Vereniging voor Ambtelijk 
Secretarissen in Medezeggenschapsorga-
nen

- BVMP, Beroepsvereniging 
Medezeggenschapsprofessionals

- NVMZ, Nederlandse Vereniging voor 
Medezeggenschap
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