
  

OR checklist 
                                                                                             

Namen OR-leden: 
Datum:  
Versie: 
 
1. Onderwerp:  
Korte inleiding (stand van zaken en de fase B.O.B. z.o.z.)als laatste invullen 
 
 
2. Doelstelling van de OR (het beoogde resultaat op lange termijn) 
(hulpje: geen werkwoorden gebruiken behalve hulpwerkwoorden hebben en zijn) 
 
 
3. Belang 
(hulpje: waarom steekt de OR tijd in dit onderwerp?) 

 
 
4. Doelgroep(en) 
 
 
5. Wettelijk kader 
Waar aan te denken bijv.: 

- Bevoegdheid van de OR volgens de WOR, CAO: 
- Overige wet- en regelgeving: 

 
6. Rol van de OR: initiatief, volgend, toetsend, pro actief, initiatief en/of afhankelijk van het 

onderwerp: 
 
7. Indien er sprake is van een COR: de relatie en verdeling van bevoegdheden  
 
Vragen voor de OR zelf: treden we ermee naar buiten? Ja/nee-hoe/wanneer 

 
 
t/m dit punt opnemen in het werk-jaarplan van de OR 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4. Stappenplan (zover mogelijk in de tijd uitwerken) 

Wat Wie Wanneer (datum) 
   
 
Waar aan te denken bijv.: 

- Overleg managers: 
- OR vergadering: 
- OV vergadering: 
- Voorbereiden in werkgroepje 
- Formuleren van toetsingscriteria (waar het aan dient te voldoen)op proces,  

(rand)voorwaarden, en personeel 
- Terugkoppelen in de OR 
- Literatuur bestuderen 
- Inventarisatie (laten) uitvoeren 
- Informatie opvragen 
- Communicatie met de achterban 

 
Het stappenplan regelmatig bijstellen en versienummer aanpassen incl. B.O.B. fase. 
 
 
  



  
Beeldvorming 
 
Wat is de probleem- c.q. vraagstelling: 
 
Wat is de analyse (volgens de bestuurder en/of de OR)? 
 
Wat zijn de alternatieven (met voor- en nadelen) en welke mist de OR? 
 
Wat is de keuze en voorgenomen besluit (art. 25) / voorgenomen regeling (art 27) 
 
Is de adviesaanvraag (artl 25) of instemmingsaanvraag (art. 27) correct opgesteld:   

- is beïnvloeding nog mogelijk  
- staan argumenten en overwegingen benoemd 
- Zijn er alternatieven aangegeven 
- Zijn de gevolgen in kaart gebracht 
- Zijn er oplossingen gegeven 

 
Inhoudelijke beeldvorming 

- wat is de KERN (inhoud, proces en voorwaarden) 
- is het een afzonderlijk besluit of maakt het deel uit van een groter geheel? 

 
Komt in argumentatie de volgende punten naar voren 
- visie 
- financieel economische gevolgen 
- gevolgen personeel 
- zijn er alternatieve oplossingen bedacht om negatieve gevolgen op te vangen 

 
De vragen aan de bestuurder zijn: 

- 
- 

Met als doel doorvragen hoe het stuk is bedoeld, het is niet bedoeld om indirect een mening te 
geven. 
 
Oordeelsvorming 

- Zijn in de argumentatie genoemde oplossingen voldoende aanvaardbaar? 
- Hebben de gevolgen van het voorgenomen besluit effect op andere onderdelen van de 

organisatie?  
- Hebben de gevolgen van het voorgenomen besluit effect op de werkomstandigheden? 
- Zijn de gevolgen van het voorgenomen besluit van dien aard dat de OR een ander 

voorstel overweegt. 
- Welke alternatieven worden gemist? 

 
Wat heeft de OR nog nodig in de Beeldvorming om tot een standpunt 

(oordeelsvorming) te komen? 
Besluitvorming 

Formuleren van een concept standpunt en aanbevelingen voor de OR 
NB: Benoem argumenten en vermijd zoveel mogelijk vragen 

 
Algemeen 

NB: bedenk altijd hoe je het presenteert als het voordeel voor de bestuurder en 
wie en waarop weerstand kan hebben 

 

 
Realiseer steeds een bewuste keuze 


