
Programma OR-scholing op maat  6 december 2018 
Woonmeij   

 
Dag programma ‘verwachtingsmanagement’ 6 december 2018 
1. Kennis maken met elkaar in het kader van het OR werk; 
2. De specifieke OR bevoegdheden en procedures uit de Wet Op de Ondernemingsraden (WOR); 
3. Wat OR en bestuurder met elkaar willen vanuit de OR rol en meerwaarde; 
4. de benodigde faciliteiten voor het OR werk nagaan; 
5. Inventariseren van actuele onderwerpen om doelgericht te werk te gaan om mogelijk tot een 

jaarplan te komen met inbreng van alle aanwezigen; 
6. Aan de hand van een OR checklist en/of het formuleren van toetsingspunten worden een aantal 

gekozen onderwerpen uitgediept om tot concrete bespreking van OR met de bestuurder te kunnen 
komen.  

 

10.00 – 10.15 uur Opening Functionele kennismaking en afstemming 
huishoudelijke zaken 
 

10.15 – 10.45 uur Kennis making met elkaar  Kennis met elkaar maken aan de hand 
van afbeeldingen die de deelnemers 
kenmerkend voor zichzelf vinden en die 
aanleiding zijn om kort wat over zichzelf 
te vertellen. Dit met de nadruk op wat 
van belang is in het OR werk 

10.45 – 11.30 uur De Wet op de ondernemingsraden 
(WOR): de bevoegdheden van de 
medezeggenschap – de rechten en 
plichten van de ondernemingsraad. 
 

Neerzetten van het wettelijk kader en het 
opsporen van aandachtspunten in de 
toepassing van de bevoegdheden. 
Hiermee wordt de theorie direct vertaald 
naar de praktijk van de OR en wordt de 
OR positie duidelijk. 
De nadruk ligt op ongevraagde financiële 
informatie, advies- en instemmings-
procedure en het recht op initiatief. 

11.30 – 12.30 uur Hoe zien de OR leden en de 
bestuurder de meerwaarde en de 
rol van de OR 
 

De WOR geeft aan wat ‘moet’ maar nog 
interessanter is wat bestuurder en OR 
met elkaar ‘willen’. Aan de slag met een  
actieve werkvorm 

12.30 – 13.15 uur lunchpauze  

13.15 – 13.45 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? 

13.30 – 14.30 uur Inventarisatie van de gewenste 
bespreek onderwerpen voor de 
komende periode 

Doelgericht 
De kracht van een OR ligt ook in de 
beperkingen. Het is handig om dit 
jaarlijks met elkaar te inventariseren en 
gezamenlijk de prioriteiten stelt. Dat 
wordt het middel tot het aanbrengen van 
een selectie om te komen tot een OR 
jaarplan. 

14.30 – 16.45 uur Het uitwerken van de 
onderwerpen ter voorbereiding op 
de bespreking 
 

Doelmatig 
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. 

16.45 – 17.00 uur Afsluiting 
 

Laatste beoordeling van de 
werkafspraken van deze dag 
Evaluatie formulier 

 


