
 

 
Programma dag 2 op 25 februari 2019 
Teambuilding en visie van de OR  
1. Optreden als collectief en als vertegenwoordiger van collectieve belangen; 
2. Elkaar beter leren kennen door op de hoogte te zijn van elkaars kwaliteiten en communicatiestijlen; 
3. OR Werkzaamheden structuren; 
4. Ontwikkelen van een OR visie op de eigen rol; 
5. Formuleren wat de toegevoegde meerwaarde van de OR is volgens de OR leden. 

 
10.00 – 10.15 uur Opening Terugblik  op de vorige scholingsdag. 

10.15 – 10.45 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. 
 

10.45 – 11.45 uur Kwaliteitenspel 
Ter bevordering van de 
samenwerking 

Wat zijn jou kwaliteiten en die van de andere 
OR leden zodat je: 
 elkaars kwaliteiten kent; 
 de aanwezige kwaliteiten optimaal kunt 

inzetten ; 
 Nagaan welke kwaliteit je zelf wil 

ontwikkelen en of meer aandacht wil geven. 
11.45 – 12.15 uur Communicatiestijlen Welke stijlen hebben de OR leden en waar is de 

overlapping te ontdekken. 
Onderzoek naar ben je een denker, doener, 
willer of voeler? En wat zijn daar de voor- en 
nadelen van? 
 

12.15 – 12.45 uur Structurering van de OR 
werkzaamheden  
 
 

Het organiseren van het OR werk door na te 
gaan waar het hoogtepunt en zwaartepunt van 
het medezeggenschapswerk ligt en hoe ziet de 
taakverdeling er binnen de OR uit? 

12.45 – 13.30 uur Lunchpauze  
13.30 – 15.45 uur Visie op de eigen rol 

 
De wet laat uw OR veel ruimte om de eigen rol 
in te vullen. Plaats, taak en functie van de 
ondernemingsraad zijn steeds terugkerende 
gesprekspunten in uw eigen vergaderingen. Pak 
deze koe eens bij de horens en laat uw OR zeven 
principiële keuzes maken. 
Om te voorkomen dat die keuzes vrijblijvend 
zijn, moeten ze consequenties hebben op de 
werkafspraken van de raad. 
 

15.45 – 16.45 uur Hoe zien de OR leden de 
meerwaarde van de OR? 
 

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? 
 

16.45 – 17.00 uur Afsluiting 
 

Laatste beoordeling van de werkafspraken. 

 


