
 

 

 
 
Programma dag 3 op 26 februari 2019 
voor resultaatgerichte Medezeggenschap  
1. visie op eigen OR doelen ontwikkelen; 
2. de kracht van het initiatiefrecht onderzoeken; 
3. Inventariseren van actuele onderwerpen om doelgericht te werk te gaan om mogelijk tot een 

jaarplan te komen met inbreng van alle OR leden zodat de OR ook zelf onderwerpen op de 
agenda van de overlegvergadering plaatst; 

4. Aan de hand van een OR checklist en/of het formuleren van toetsingspunten worden de 
onderwerpen ( en zeker die met een prioriteit) uitgediept om tot concrete bespreking met de 
bestuurder te kunnen komen.  

 
10.00 – 10.15 uur Opening Terugblik  op de vorige scholingsdag. 

10.15 – 12.15 uur Visie op de eigen doelen  strategie 
Als u niet weet wat u wilt bereiken, moet 
u bij elk onderwerp vanaf nul beginnen. 
Dat schiet niet op. Zorg ervoor dat uw OR 
zijn eigen speerpunten kent en zet die om 
concrete en realistische doelen (de 
tweede en vierde letter van SMART is 
genoeg). 
Gebruik vervolgens deze uitwerking als 
meetlat bij nieuwe ontwikkelingen. 
 

12.15 – 12.45 uur De kracht van het 
initiatiefrecht 
En de betekenis naar de 
achterban 

Dit recht kan ingezet worden voor alles 
wat de OR belangrijk vindt ongeacht of er 
een andere wettelijk basis voor is. Hoe 
pak je dit aan? 
 

12.45 – 13.30 uur lunch  
 Inventarisatie van OR 

onderwerpen en organisatie 
onderwerpen. 

Doelgericht 
De kracht van een OR ligt ook in de 
beperkingen. Om te voorkomen dat de 
raad overal achteraan loopt en dus altijd 
te laat is, moet er worden gewerkt aan de 
hand van een eigen prioriteitenlijst. Dat 
wordt het middel tot het aanbrengen van 
een selectie om te komen tot een OR 
jaarplan. 

13.30 – 16.45 uur Het uitwerken van een OR 
onderwerp 
 

Doelmatig 
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. 

16.45 – 17.00 uur Afsluiting 
 

Het maken van de laatste wer-afspraken 
en invullen evaluatieformulier. 

 
 


