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Programma 25 september 2018  
 

09.30 – 09.45 uur Opening Start van de dag en huishoudelijke 
mededelingen 
 

09.45 – 11.15 uur OR als gelijkwaardige 
gesprekspartner van de 
Bestuurder 

Hoe wordt voorkomen dat de OR zich 
overvallen voelt door de Bestuurder met 
plannen en maatregelen? Daar zijn een 
aantal wettelijke kaders voor. Nog 
belangrijker is hoe de OR hier zelf over 
denkt en wil afstemmen met de 
bestuurder! We gaan aan de slag met een 
actieve werkvorm. 
 

11.15 – 12.30 uur De OR is een collectief met een 
collectieve opdracht, nl het 
vertegenwoordigen van de in 
de onderneming werkzame 
personen (art. 1) en het goed 
functioneren van de 
onderneming (art. 2) 

Wat betekent het om meer dan ‘1 pet’ te 
dragen en hoe zorg je dat je je als  groep 
presenteert naar de direct betrokken 
managementleden en de collega’s van de 
achterban en welke functie heeft het 
stemmen hierbij. 

12.30 – 13.30 uur lunchpauze  

13.30 – 14.45 uur Achterban: beoordeling van het 
contact en tips-op-maat over 
communicatie doelen en –
middelen. 
 

Wat werkt wel en wat niet en wat kan de 
OR  inzetten? Wat is de betekenis van de 
collega’s van de achterban. Welke 
communicatiedoelen – en middelen zijn 
behulpzaam? 
Het bespreken van criteria maakt het 
gesprek ineens een stuk makkelijker. Hoe 
doe je dat! 
 

14.45 – 16.15 uur De meerwaarde van de OR en 
wat is de rol van de OR niet 
 

Hoe kijken de OR leden naar de OR. Wat 
is er meer mogelijk omdat de OR er is en 
wat is de specifieke rol van de OR die op 
een andere manier er niet zou kunnen 
zijn? 
Wat zijn verder misverstanden of 
misvattingen over de rol van de OR. Ook 
daar is het belangrijk bewust van te zijn. 
 

16.15 – 16.30 uur Afronding van de dag 
 

Het maken van de laatste werkafspraken 
en invullen van het evaluatieformulier 

 
 
Doelstelling 

• De OR weet wat er voor nodig is om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn; 

• De OR weet hoe ze zich als collectief gedragen en wat hiervoor nodig is 

• De OR weet de achterban doelmatig te bereiken en te betrekken 

• Het is duidelijk wat de achterban en de bestuurder aan de OR hebben 
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Programma 27 november 2018  

 

09.30 – 09.45 uur Opening Functionele kennismaking  
met elkaar en de opleider 
 

09.15 – 11.15 uur Omgaan met geheimhouding 
 

Wat zeggen de WOR en het OR reglement 
over geheimhouding? Wat zijn algemeen 
geldende wettelijke afspraken? Op deze 
vragen wordt antwoord gegeven. Verder 
gaan we actief aan de slag met wat de 
OR hierover met de bestuurder wil gaan 
afspreken. 
 

11.15 – 12.30 uur Wat is er voor nodig dat de OR 
zijn verantwoordelijkheid kan 
nemen? 

Met een actieve werkvorm gaan de OR 
leden aan de slag met deze vraag. De 
WOR geeft aan wat de bevoegdheden en 
rechten van de OR zijn. Deze zetten we 
nog eens op een rijtje. Vervolgens is van 
belang dat de OR leden samen hier een 
manier voor afspreken. 
 

12.30 – 13.30 uur lunchpauze  

13.30 – 14.00 uur De benodigde faciliteiten: 
informatievoorziening en 
faciliteiten in tijd! 

In hoeverre beschikken OR leden  over de 
mogelijkheid tot goed functioneren; wat 
is daaraan te verbeteren? 

 

14.00 – 16.15 uur Doelgericht en doelmatig aan 
de slag met een Jaarplanning 
en vergaderstructuur 
Het OR werk aanpakken in 
werkgroep (ook met niet OR 
leden) 

Om een optimaal resultaat te bereiken is 
het ook van belang om te woekeren met 
de schaars beschikbare mensen en 
middelen. Net als al het andere werk, is 
het de bedoeling dat OR-werk ook ‘leuk’ 
is. We maken kennis met het werken met 
een  OR checklist en formuleren van 
criteria. 
 

16.15 – 16.30 uur Afronding van de dag 
 

Het maken van de laatste werkafspraken 
en invullen van het evaluatieformulier 

 
Doelstelling 

• De OR weet wat wettelijk hierover de afspraken zijn en maken hier verder zelf werkafspraken 
over die aan de bestuurder worden voorgesteld; 

• De OR heeft afspraken gemaakt over hoe zij hun verantwoordelijkheid nemen; 

• De OR weet hoe tijdsfaciliteiten met de bestuurder kunnen worden afgesproken en vastgelegd; 

• De OR weet hoe ze doelgericht en doelmatig concreet aan de slag kan. De structuur voor het OR 
werk is een voorwaarde en als deze eenmaal goed is afgesproken kan de tijd en energie vooral 
worden gestoken in de inhoudelijke vraagstukken. 

 

 


