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Visie op de eigen rol van de OR 
 

 3 2 1 0 1 2 3  
Vroeg betrokken 
-veel informatie 
- twee petten 

       Laat betrokken 
-controleren 
-onafhankelijk 

Toelichting 

 
Inhoudsgericht 
-OR als expert 
-indirecte medezeggenschap 

       Proceduregericht 
Delegatie van invloed naar 
betrokken achterban 

Toelichting 

 
Informeel 
-wandelgangen 
-vooroverleg 
-uitgebreide informatie 
-moeilijk zaak/man te scheiden 
-mondeling regelen 

       Formeel 
-vergaderingen 
-selectieve informatie van directie 
naar OR 
-wet in hand 
-schriftelijk vastleggen 

Toelichting 
 
 
Belang van de organisatie primair 
-OR schakel tussen directie en 
achterban 

       Belang achterban primair 
-solidair met achterban 

Toelichting 
 

 
Ivoren toren t.o.v. achterban 
-geïsoleerd van achterban 

       Achterban als voedingsbron 
-verantwoording aan achterban 
-kleine afstand 
-gebonden 

Toelichting 

 
Passagier 
-reactief 

       Bijrijder 
-actief 

Toelichting 

 
Groep 
-individuele 
-schijnbare eenstemmigheid 

       Team 
-samenhang 
-consensus 

Toelichting 
 
 
X  =  huidige situatie 
0  =  gewenste situatie 
 
 
Bron: Ben Roelvink 
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De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad alle ruimte voor een 
eigen plaatsbepaling. De taakopdracht is algemeen en ook in andere opzichten nodigt de 
WOR de ondernemingsraad uit om een eigen beleid te ontwikkelen. Elk 
ondernemingsraadslid maakt al werkend keuzes die tezamen zijn visie vertegenwoordigen 
op de plaats, taak en functie van de ondernemingsraad in de onderneming. Naarmate de 
leden er meer in slagen een gezamenlijke visie te ontwikkelen krijgt de raad een eigen en 
herkenbaar gezicht. Deze visie bepaalt voor een belangrijk deel de werkwijze van de raad. 
 
Het gezicht van een or wordt niet bepaald door de mannen en vrouwen die er deel van 
uitmaken, maar door een duidelijke presentatie van waar de raad voor staat. Alleen een raad 
met visie weet waar hij voor staat en kan dat vervolgens via zijn leden uitdragen. Natuurlijk 
heeft elk or-lid  zijn of haar eigen opvattingen over belangenbehartiging, contact met de 
achterban, enzovoorts, maar alleen een gezamenlijke visie heeft waarde voor de werkwijze 
en de presentatie naar buiten. 
Als een gemeenschappelijke visie ontbreekt kan elk gesprek tussen or-leden  worden 
beïnvloed door verschil van inzicht over wat de ondernemingsraad behoort te zijn en hoe hij 
moet werken. 

VISIE 
 
De visie van een ondernemingsraad is de bril waardoor de raad naar zichzelf en zijn 
omgeving kijkt. In een bril zitten twee glazen. Het ene glas is de blik van de raad op zichzelf: 
de eigen plaats, taak en functie. De ander staat voor de blik op de eigen organisatie: wat zijn 
de sterke en zwakke kanten van deze onderneming, hoe is hier het sociaal beleid, wat 
vinden wij van de kwaliteit van onze producten? De visie op de organisatie bepaalt in hoge 
mate de aandachtspunten van de or. 
In deze tekst staat de visie van de raad op zichzelf centraal. Deze visie bepaalt vooral de 
werkwijze. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. 
 

Voorbeeld: Visie op de eigen taak 
 
Er zijn bijvoorbeeld ondernemingsraadsleden die heel sterk inzetten op belangenbehartiging 
voor het personeel, anderen vinden dat zij de personeelsbelangen behoren af te wegen met 
overige organisatiebelangen, zoals de continuïteit van de onderneming of de kwaliteit van 
de dienstverlening. Een or-lid uit de eerste categorie zal, als er sprake is van een 
reorganisatie in een afdeling van de onderneming, vooral kijken naar de gevolgen voor de 
werknemers hier-en-nu. Zijn collega, die zelf belangen afweegt, kijkt daarnaast ook naar 
andere gevolgen voor de organisatie: wat betekent dit plan voor onze financiële positie en 
wat zijn de gevolgen voor onze markt? 
Voor beide opstellingen valt wat te zeggen. In sommige organisaties is het personeel 
steevast de sluitpost in de beleidsontwikkeling. Het is dan verdedigbaar om extra zwaar in te 
zetten op belangenbehartiging voor het personeel. Daarmee wordt wellicht het evenwicht in 
de besluitvorming van de directie hersteld. In een andere onderneming is het misschien beter 
dat de ondernemingsraad de verschillende belangen in de organisatie tegen elkaar afweegt, 
omdat de directie daar juist open staat voor een medezeggenschapsorgaan dat op voet van 
gelijkheid met haar overlegt. Het is aan de ondernemingsraad om hierin te kiezen en elke 
keuze is goed zolang het een bewuste en gezamenlijke keus is. 

 
 
Als de gezamenlijke visie op onderdelen ontbreekt, zullen de discussies in de raad voor een 
belangrijk deel door dit visieverschil worden beïnvloed. De besluitvaardigheid van de raad 
komt in gevaar en verdeeldheid dreigt. 
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Werkwijze ten gevolge van de visie 
 
De visie op de eigen plaats, taak en functie is bepalend voor de werkwijze. Wat is 
bijvoorbeeld het gevolg als de ondernemingsraad uit het bovenstaand voorbeeld tot een 
gezamenlijke visie op zijn taak komt? 
 

Als de ondernemingsraad zichzelf vooral ziet als belangenbehartiger van het personeel zal hij 
zich ook sterk maken voor die belangen. Als er een reorganisatieplan voorligt, zal hij boven 
alles proberen de belangen van het betreffende personeel veilig te stellen. De bestuurder zal 
deze ondernemingsraad veel meer tegenover dan naast zich voelen staan en zal zich daar 
ook naar gedragen. Het overleg zal het karakter van onderhandelen krijgen. De 
ondernemingsraad kan zich duidelijk profileren naar de achterban (hier staan wij voor!) en het 
bereikte resultaat gemakkelijk aantonen. 
Als de ondernemingsraad ook zelf de verschillende organisatiebelangen wil gaan afwegen zal 
de bestuurder de or meer ruimte bieden om mee te denken. In de relatie or-bestuurder is nu 
veel meer sprake van naast elkaar aan hetzelfde probleem werken, al zullen er 
accentverschillen blijven bestaan. Meer samenwerkend dan onderhandelend. Maar al heeft de 
raad meer invloed, voor de achterban is hij minder herkenbaar: er zal meer moeten worden 
geïnvesteerd in het duidelijk maken van waar de or mee bezig is. 

ZES STRATEGISCHE KEUZES 
In totaal zijn er zes keuzes die tezamen de visie van het medezeggenschapsorgaan op de 
eigen plaats, taak en functie bepalen. Ze gaan over: 
1. het moment van betrokkenheid in beleidsplanning en besluitvorming: 
2. de plaats waar medezeggenschap inhoudelijk wordt uitgeoefend; 
3. de mate waarin gebruik wordt gemaakt van formele regels en procedures; 
4. de belangen die men wil dienen; 
5. de afstand tot de achterban; 
6. het werken met eigen beleids- en actiepunten. 
 
Hieronder wordt van elk gezichtspunt onderzocht: 
 welke keuzevrijheid de Wet op de ondernemingsraden aan de ondernemingsraad biedt;  
 wat de betekenis is van die keuzevrijheid; 
 welke consequenties een keuze op de werkwijze heeft. 

1. Moment van betrokkenheid 
Betrokkenheid kan zich op verschillende wijzen en momenten voordoen. Informatie 
ontvangen is een passieve vorm van betrokkenheid die op zich weer aanleiding kan zijn om 
invloed uit te oefenen. Het advies- en instemmingsrecht levert actieve betrokkenheid op, die 
zich echter op basis van de wet pas op een laat moment voordoet. Tot slot heeft de 
ondernemingsraad op elk moment in het besluitvormingstraject de gelegenheid tot 
ongevraagd adviseren en het nemen van initiatieven. 

Invloed 
Een medezeggenschapsorgaan dat zo spoedig mogelijk bij de besluitvorming wordt 
betrokken, heeft niet alleen het voordeel van tijdige informatie, maar heeft ook meer 
mogelijkheden invloed uit te oefenen op de besluitvorming. De Wet op de 
ondernemingsraden (WOR) spreekt bij het advies- en instemmingsrecht over een 
voorgenomen besluit of een voorgenomen wijziging. Dat houdt in dat er nog één alternatief 
voorligt, waarvan bovendien alle voors en tegens al zijn onderzocht.  
De ondernemingsraad zal over heel bijzondere inzichten moeten beschikken om nog 
beweging te krijgen in zo'n voorgenomen besluit. Het is natuurlijk veel eenvoudiger een 
inbreng te hebben in de oriënterende fase of bij het beoordelen van diverse alternatieven. 
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Nadelen 
Een mogelijk nadeel is dat de ondernemingsraad die vroeg meedenkt over het te 
ontwikkelen beleid of te nemen besluit ook een medeverantwoordelijkheid krijgt. De 
vroegtijdige inbreng maakt het moeilijker om het besluit als dat uiteindelijk voor advies of 
instemming wordt  aangeboden nog onafhankelijk te beoordelen. Het leidt er ook toe dat er 
meer energie moet worden gestoken in het contact met de achterban. De invloed die de or in 
een voorbereidende fase heeft uitgeoefend is in het uiteindelijke voorstel niet meer zichtbaar. 

Keuzevrijheid 
De WOR maakt vroegtijdige betrokkenheid mogelijk. Advies- en instemmingsrecht leiden 
weliswaar tot late betrokkenheid, het initiatiefrecht veronderstelt echter vroegtijdige 
betrokkenheid en het informatierecht kan op alle momenten worden uitgeoefend. De wet 
verplicht de ondernemer ten minste tweemaal per jaar inzicht te geven in toekomstige 
ontwikkelingen met betrekking tot onderwerpen die vallen onder de opsommingen van het 
eerste lid van artikel 25 (adviesrecht) en artikel 27 (instemmingsrecht) van de WOR. Deze 
halfjaarlijkse vergadering wordt de overlegvergadering over de algemene gang van zaken 
genoemd. In deze bijzondere overlegvergadering wordt zowel vooruit- als teruggekeken en 
de vooruitblik moet zich dus over een half jaar uitstrekken. 
Tegelijkertijd behoren er bij die vooruitblik op advies- en instemmingsplichtige voornemens 
afspraken te worden gemaakt over de rol van de raad. De wet spreekt daarbij zowel over het 
moment als de wijze van betrokkenheid. 
 
De ondernemingsraad zal dus zelf keuzes moeten maken: 
- wanneer willen we betrokken zijn/ worden 
- en hoe uit zich dan die betrokkenheid. 
 
Daarbij is het heel goed mogelijk onderscheid te maken naar onderwerpen. Bijvoorbeeld wel 
vroeg meedenken over onderwerpen van sociaal beleid maar laat bij onderwerpen van 
financieel-economische aard. Zolang als er maar sprake is van een weloverwogen en 
gezamenlijke keuze.  

Gevolgen 
Een ondernemingsraad die streeft naar vroegtijdige betrokkenheid doet er goed aan hier met 
zijn bestuurder duidelijke afspraken over te maken. De halfjaarlijkse overlegvergadering over 
de algemene gang van zaken is een prima moment om een overzicht te krijgen over wat er 
de komende periode gaat spelen. De ondernemingsraad kan aan de hand van dat overzicht 
bepalen bij welke onderwerpen hij op welk moment en op welke wijze betrokken wil zijn. 
Vervolgens kan er met de bestuurder worden overlegd hoe hieraan uitvoering kan worden 
gegeven. Als de bestuurder niet mee wil werken is het goed hem te wijzen op de gevolgen 
voor de besluitvorming door de raad zodra het onderwerp voor advies of instemming wordt 
voorgelegd. Op zijn minst zal de raad dan veel meer tijd nodig hebben, maar misschien is 
het gevolg ook wel een onnodig kritische houding omdat in de aanloop tot het besluit geen 
gelegenheid was om mee te denken. 
 
Een gevolg van meer vroegtijdige betrokkenheid is ook dat de ondernemingsraad het eigen 
werk beter zal moeten plannen en nog meer zorg zal moeten besteden aan het contact met 
de achterban. Omdat de invloed van de or vooral vóór de uitoefening van het advies- of 
instemmingsrecht heeft plaatsgevonden, is het in het uiteindelijke besluit van de raad niet 
meer herkenbaar. Het is dus zaak al tijdens de beïnvloeding de betreffende achterban te 
raadplegen en hen te informeren over waar de or mee bezig is. 
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2. De plaats waar de medezeggenschap wordt uitgeoefend 
Al geeft de Wet op de ondernemingsraden de medezeggenschapsrechten aan het 
vertegenwoordigend orgaan, de raad kan dit delegeren. Te denken valt aan vaste 
commissies, onderdeelcommissies, maar ook aan projectgroepen of werkoverleg. Het 
overleg van werknemers op de werkplek wordt wel directe medezeggenschap genoemd, 
omdat het zonder vertegenwoordigers plaatsvindt. De medezeggenschap van de 
ondernemingsraad is dan indirecte medezeggenschap omdat de or-leden 
vertegenwoordigers van het personeel zijn. 
De ondernemingsraad kan zijn rechten gebruiken om de directe medezeggenschap te 
versterken: ervoor zorgen, dat de mensen die het betreft invloed op de besluitvorming 
hebben.  

Proceduregericht 
Een dergelijke or let vooral op de besluitvormingsprocedures. Als er een voorgenomen 
besluit voor advies wordt voorgelegd kijkt hij allereerst naar de betrokkenheid van degene 
die de gevolgen van het besluit zullen moeten dragen. Zijn zij gehoord? En is er naar hen 
geluisterd? Zo ja, dan zal de or ook positief adviseren. Zo nee, dan krijgt de bestuurder een 
negatief advies of probeert de raad het advies op te schorten totdat de betreffende 
werknemers wel betrokken zijn. 

Ruggespraak 
Een proceduregerichte medezeggenschap mag niet worden verward met het intensief 
raadplegen van de achterban door de or. Het gaat om het stimuleren van directe 
medezeggenschap, dus over het overleg tussen werknemers en hun leiding. Een 
ondernemingsraad die de achterban zorgvuldig raadpleegt alvorens tot een advies te komen 
is nog steeds vooral gericht op de inhoud van het besluit en minder op de besluitvorming er 
omheen. 

Keuzevrijheid 
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt geen houvast voor deze keuze. Wel bevat 
artikel 28 een aanmoediging aan de or om het werkoverleg te bevorderen, maar dat kan ook 
naast het beoordelen van plannen op hun inhoud. De meeste ondernemingsraadsleden 
vinden het weinig aantrekkelijk om voornamelijk naar procedures te kijken en de inhoudelijke 
beoordeling van voorgenomen besluiten over te laten aan anderen. Het is een 'dienende' 
vorm van medezeggenschap. 

Gevolgen 
De keuze voor een meer proceduregerichte werkwijze heeft grote gevolgen voor de functie 
van de or in de onderneming. De raad wordt vooral een toetsend orgaan dat niet namens 
maar ten behoeve van de werknemers de medezeggenschap beoefent. Het veronderstelt 
een structuur die zich leent voor directe medezeggenschap: werkoverleg, business units, 
projectgroepen, enz. 
De or-leden zullen steeds de verleiding het hoofd moeten bieden om toch inhoudelijk op de 
plannen in te gaan en als alles goed gaat en blijft gaan, heeft de or zichzelf feitelijk overbodig 
gemaakt. Bij een organisatiestructuur die is gebouwd op principes van directe 
medezeggenschap is er zelfs ontheffing van de wettelijke verplichting tot het instellen van 
een ondernemingsraad mogelijk. 

3. Formeel of informeel 
Elke ondernemingsraad beschikt over de regels en procedures die zijn vastgelegd in de 
WOR. Als de onderneming valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn de 
regels uit die cao met betrekking tot medezeggenschap ook van toepassing op de or. 
Daarnaast zijn er in een onderneming veelal aanvullende afspraken gemaakt tussen 
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bestuurder/ ondernemer en or. De strategische keuze die hier aan de orde is, is de vraag in 
welke mate de or zich laat bepalen door die formele regels. 

Formeel 
Een or die vooral formeel werkt zal regelmatig gebruik maken van WOR, cao en reglement. 
Tijdens de overlegvergadering ligt de WOR als het ware 'in de aanslag'. Mededelingen van 
de directie worden allereerst beoordeeld op de vraag 'wat zijn onze rechten'. Als er sprake is 
van een adviesrecht zal deze raad de overlegpartner eerst dwingen tot het vragen van 
advies en zich pas daarna gaan afvragen wat ze van de plannen vinden. De formele or eist 
nauwkeurige en schriftelijke communicatie en zal buiten de overlegvergadering om geen 
afspraken met de directie willen maken. 
Het risico van een bureaucratische en dus papieren medezeggenschap ligt voor de hand. 
Anderzijds, als de overlegpartner ook prijs stelt op een formele opstelling, is dit misschien de 
beste manier om serieus te worden genomen. 

Informeel 
De ondernemingsraad die het niet zo nauw neemt met de officiële regels en procedures, 
zoekt steeds naar antwoorden op de vraag 'hoe krijg ik het voor elkaar'. Het maakt de raad 
niet veel uit of er sprake is van advies-, instemming- of informatierecht: het gaat namelijk 
steeds om de inhoud. Wat vinden we ervan? En als we er iets van vinden, dan moeten we 
dat zien te verkopen. De officiële rechten kunnen daarbij behulpzaam, maar ook hinderlijk 
zijn. 
Deze or kan al lobbyend veel bereiken, mits de overlegpartner daar ook voor open staat. 
Onderwerpen kunnen in de wandelgangen en het agenda-overleg met de bestuurder worden 
voorbesproken zodat ze in de overlegvergaderingen nog hoofdzakelijk hamerstukken zijn. 

Keuzevrijheid 
Ofschoon de WOR (Wet op de ondernemingsraden) vol staat met formele regels en 
procedures, verbiedt de wetgever partijen niet op een informele manier met elkaar om te 
gaan. Zolang als er maar overeenstemming is over de beste werkwijze. Als de directie prijs 
stelt op 'ritselen'. maar de or daar niet aan mee wil doen, kan hij de WOR gebruiken om de 
bestuurder te dwingen zich te houden aan de formele regels. Anderzijds, als de or de 
informele benadering wil benadrukken (omdat daarvan meer resultaten worden verwacht), 
kan hij ook door de bestuurder in de formele hoek worden geduwd. Pas als beide partijen 
prijs stellen op een meer losse manier van omgang, kan deze methode succesvol worden 
benut. 
De winst van het informeel werken kan een belangrijke toename van invloed zijn. Als prijs 
geldt het risico van vermenging van persoonlijke en zakelijke betrekkingen. In een informele 
cultuur is het nu eenmaal veel moeilijker de zaak van de mens te scheiden, zeker bij een 
flink meningsverschil! 

Werkwijze 
De gevolgen voor de werkwijze verschillen van organisatie tot organisatie. De informele 
opstelling brengt een benadrukking van het informele overleg ten koste van de formele 
overlegvergadering met zich mee. Soms uit zich dit in een minder strakke 
overlegvergadering. Soms wordt de overlegvergadering voornamelijk de plek van 
beslissingen en vindt het eigenlijke overleg plaats in het agendaoverleg en andere informele, 
niet-genotuleerde overlegvormen. 
Bij het meer informeel werken zullen WOR en cao een ondergeschikte rol in argumentaties 
spelen. De toetssteen bij het informele werken is veel meer 'wat vinden wij ervan?' in plaats 
van 'wat vinden zij (wetgever en cao-partijen) ervan?' 
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4. Belangenbehartiging 
Zoals in de inleiding al betoogd, een belangrijke keuze van een ondernemingsraad is die 
voor de belangen die hij wenst te behartigen. Als het personeel steeds de minste aandacht 
van het management krijgt, is het verdedigbaar om extra zwaar in te zetten op 
belangenbehartiging van het personeel. Daarmee wordt wellicht het evenwicht in de 
besluitvorming van de directie hersteld. In een andere onderneming is het misschien beter 
dat de ondernemingsraad de verschillende belangen in de organisatie tegen elkaar afweegt, 
omdat de directie daar juist meer open staat voor een werknemersvertegenwoordiging die 
oog heeft voor alle belangen. 
Uiteindelijk vindt de medezeggenschap via de ondernemingsraad zijn beslag in het overleg 
met de bestuurder, als vertegenwoordiger van de ondernemer. De ondernemingsraad kan 
hem niet dwingen serieus te luisteren naar de vertegenwoordigers van het personeel. Het 
gaat er dus om op welke wijze de or een optimale inbreng kan hebben. Soms is dat door een 
harde en onwrikbare opstelling, op andere momenten of in andere situaties juist door het 
vervullen van een genuanceerde en meedenkende rol. 

Het personele belang 
Een ondernemingsraad die zichzelf vooral ziet als de belangenbehartiger van het personeel 
zal zich ook sterk maken voor die belangen. Als er een reorganisatieplan voorligt, zal hij 
boven alles proberen de belangen van het betreffende personeel veilig te stellen. De 
bestuurder zal deze ondernemingsraad veel meer tegenover zich dan naast zich voelen 
staan en zal zich daar ook naar gedragen. Het overleg zal het karakter van onderhandelen 
krijgen. De ondernemingsraad kan zich duidelijk profileren naar de achterban (hier staan wij 
voor!) en het bereikte resultaat gemakkelijk aantonen. 

Belangenafweging 
De ondernemingsraad die zelf de verschillende belangen wil afwegen, heeft het in eerste 
instantie moeilijker. De continuïteit van de onderneming en de kwaliteit van het product of de 
dienstverlening vragen een andere deskundigheid dan het verwoorden van wat de 
medewerkers nu belangrijk vinden. Naarmate de bestuurder deze rol meer accepteert zal hij 
ook ruimte bieden aan de raad om mee te denken. In de relatie or-bestuurder is nu veel 
meer sprake van naast elkaar aan hetzelfde probleem werken, al zullen er accentverschillen 
blijven bestaan. Meer samenwerkend dan onderhandelend. Voor de achterban is de or 
minder herkenbaar en er zal meer moeten worden geïnvesteerd in het duidelijk maken van 
waar de or mee bezig is. De invloed van de raad is genuanceerd en daardoor minder 
zichtbaar in het uiteindelijke besluit. 

Keuzevrijheid 
De WOR laat alle mogelijkheden open. Artikel 2, lid 1 bevat een algemene taakopdracht 
waarmee een or alle kanten op kan: 
 
"De ondernemer. die een onderneming in stand houdt ... is in het belang van het goed 
functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen verplicht om ten behoeve van het 
overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen een 
ondernemingsraad in te stellen..." 
 
Het blijkt dat de wetgever de ondernemingsraad van belang acht voor het functioneren van 
de organisatie in alle doelstellingen. Het gaat dus niet alleen over een goed sociaal beleid. 
Anderzijds is de or primair de vertegenwoordiging van het personeel en de belangen van het 
personeel vallen niet steeds samen met overige organisatiebelangen. 
 
Het is de vraag waar een or het meeste belang aan hecht: de vertegenwoordiging van het 
personeel - en dus de exclusieve behartiging van hun belangen - of de behartiging van alle 
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organisatiebelangen. Uiteraard vormen de personele belangen (het sociaal beleid) één van 
de organisatiebelangen, zodat geen enkele or hoeft te vrezen dat hij de 
werknemersbelangen systematisch uit het oog verliest. De or die het accent legt op de 
behartiging van alle organisatiebelangen zal de belangen van het personeel (hier-en-nu) 
afwegen tegen andere organisatiebelangen en dus ook tegen de belangen van het personeel 
in de toekomst, voor zover hij die waar kan nemen. Dit kan ertoe leiden dat hij tot een ander 
standpunt komt over de noodzaak tot reorganisaties, strategische beleidskeuzes, en 
dergelijke. 

5. Contact met de achterban 
Ook de afstand tot de achterban bepaalt het gezicht van een ondernemingsraad. Hoewel alle 
or-en schijnen te worstelen met het contact met de achterban zijn er toch grote onderlinge 
verschillen. 

Ivoren toren 
Er zijn ondernemingsraden die nauwelijks contact met de achterban onderhouden. Zeker, er 
wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen, zoals uitgewerkt in het reglement. De 
agenda's van de vergaderingen gaan op de prikborden, de verslagen (zes weken later) ook. 
En wie de or wil raadplegen of informeren is altijd welkom. Bij de behandeling van advies- of 
instemmingsaanvragen wordt de betrokken achterban echter niet uitdrukkelijk gehoord. 
Bij gebrek aan contact met de achterban werkt de ondernemingsraad als een staforgaan dat 
door het mandaat van de kiezers op basis van eigen ideeën inhoud geeft aan het overleg. 

Ruggespraak 
Aan het andere uiterste staan ondernemingsraden die geen mening geven zonder eerst de 
achterban te horen. Bij elk onderwerp stellen ze zichzelf de vraag: wat vindt onze achterban 
ervan? Een dergelijke extreme opstelling kan de medezeggenschap verlammen en van de or 
niet meer dan de spreekbuis van het personeel maken. 

Achterban als voedingsbron 
Een gematigde positie wordt ingenomen door de or die zich zowel van zijn eigen 
verantwoordelijkheid als van zijn vertegenwoordigende rol bewust is. De achterban wordt 
dan een belangrijke voedingsbron voor het or-werk. Er wordt geïnvesteerd in het vasthouden 
en uitbreiden van contacten en er worden initiatieven ontplooid om achterbanleden te 
betrekken bij het or-werk. Tegelijkertijd schuwen de gekozen or-leden de eigen 
verantwoordelijkheid niet. Er wordt zorgvuldig geluisterd, maar or-leden vormen op basis van 
deze en andere informatie hun eigen mening.  

Keuzevrijheid 
De Wet op de ondernemingsraden geeft enkele minimale bepalingen over het informeren 
van de achterban door de or (agenda's, verslagen, jaarverslag) en verplicht niet tot 
raadpleging van (delen van) de achterban. Ondernemingsraden zijn dan ook vrij in hun 
keuze over de mate waarin zij het contact met de achterban willen onderhouden en zichzelf 
willen laten inspireren door dat contact. 

Werkwijze 
Omdat de belangstelling van de meeste medewerkers niet verder gaat dan aandacht voor 
actuele veranderingen in het eigen werk, kost het raadplegen van de achterban veel tijd en 
inventiviteit. Schriftelijke verslaglegging met een vraag om reactie heeft weinig tot geen 
effect. Het beste werkt mondeling contact, in individuele gesprekken of kleine groepjes.  
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6. Doelgericht werken 
Veel, zo niet het meeste, medezeggenschapswerk is een reactie op wat er in de 
onderneming is of gaat gebeuren. De ondernemingsraad heeft gehoord dat er veranderingen 
zijn doorgevoerd in de organisatie van de werkzaamheden en stelt hierover vragen. De 
directie wil het ziekteverzuimbeleid aanscherpen en vraagt de raad om instemming. De 
ondernemingsraad bespreekt het aangeboden jaarverslag. Bij sommige directies lijkt het om 
een doelbewuste strategie te gaan: de or overspoelen met informatie en advies- en 
instemmingsaanvragen. Het 'voordeel' is dat de raad niet toekomt aan het ontwikkelen van 
eigen beleid en het nastreven van eigen doelen. 

Eigen keuzes 
Een ondernemingsraad die zich niet door directie en/of achterban wil laten bepalen in waar 
hij mee bezig is, zal zijn eigen keuzes moeten maken. Op basis van een eigen analyse van 
de organisatie of bepaalde aspecten daarvan komt zo'n raad tot eigen doelstellingen (de 
visie op de organisatie). Deze liggen veelal op het gebied van sociaal beleid, maar er kan 
ook sprake zijn van een behoefte tot het verkrijgen van meer invloed op het financieel beleid 
of het worden van een volwaardige gesprekspartner inzake het strategische beleid van de 
organisatie. 
Deze keuzes worden vastgelegd in de vorm van doelstellingen en voorzien van een idee 
over de uitvoering. Vervolgens gaat de raad ermee aan de slag.  

Keuzevrijheid 
De WOR dwingt de ondernemingsraad uitsluitend tot het uitbrengen van een jaarverslag en 
zegt niets over een beleids-, actie- of jaarplan. Ondernemingsraden spreken hun bestuurder 
veelvuldig aan op het ontbreken van een deugdelijk plan, maar beschikken zelfs soms niet 
eens over een lijstje van actiepunten. Formeel is de vrijheid groot, in werkelijkheid wordt de 
raad -al is het maar om serieus genomen te worden- min of meer gedwongen om met eigen 
beleids- en actieplannen te komen. 

Werkwijze 
De mate van doelgericht werken heeft ingrijpende gevolgen op de werkwijze. Elk nieuw punt 
zal moeten worden beoordeeld op de vraag 'willen we hier iets mee'. Het opstellen van 
beleidsplannen gebeurt in ruwe vorm vaak tijdens scholingen, maar het plan zal heel 
regelmatig gehanteerd en geëvalueerd moeten worden om te voorkomen dat het in de 
bureaula verdwijnt. Het dagelijks bestuur (voorzitter en secretaris) zijn de 
eerstverantwoordelijken voor het naleven van gemaakte afspraken. Tot bijstellen van de 
plannen kan echter slechts door de totale raad worden besloten. 
 
 

Theo van Leeuwen, 
Opleider/ adviseur/ redacteur medezeggenschap. 
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Perspectief van de OR 
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OR-werkwijzer  
 
• Moeten hier nadere afspraken over worden gemaakt? 
• Zo ja, welke? 
 
 

1. RELATIE MET DE DIRECTIE 
1.1. Informatievoorziening 

1.1.1. Basisinformatie 
1.1.2. Periodieke informatie 

1.1.2.1. Financieel-economisch 
1.1.2.2. Sociaal/arbo 

 
1.2. Overlegvergadering 

1.2.1. Frequentie + duur 
1.2.2. Overlegvergadering over algemene gang van zaken 
1.2.3. Voorzitterschap 
1.2.4. Secretariaat 
1.2.5. Agendaoverleg 
1.2.6. Geheimhouding 

 
1.3. Bijzondere bevoegdheden 

1.3.1. Adviesaanvragen 
1.3.2. Instemmingsaanvragen 
1.3.3. Uitbreiding 

 
1.4. Faciliteiten 

1.4.1. Urenvrijstelling 
1.4.1.1.  Tijdsfaciliteit 
1.4.1.2.  Bijstelling in personele middelen 
1.4.1.3.  Individuele regelingen 

1.4.2. Aanwezige voorzieningen 
1.4.3. Niet-aanwezige voorzieningen 
1.4.4. Scholing 
1.4.5. Externe deskundigheid 

 
1.5. Rechtsbescherming 
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2. RELATIE MET ACHTERBAN 
2.1 Klankbord 
 
2.2 Schriftelijk/ digitaal 

 
2.3 Agenda en verslag 

 
2.4 Mondeling 

2.4.1 Wandelgangen 
2.4.2 Werkoverleg 

 
2.5 Jaarverslag en actieplan 
 

3. INTERN 
3.1 Taakverdeling 

3.1.2 Voorzitter 
3.1.3 Secretaris 
3.1.4 Toegevoegd secretaris 
 

3.2 Vergaderen 
3.2.1 Agenda 
3.2.2 Voorzitten 
3.2.3 Verslag 
3.2.4 Archief 

 
3.3 Werkcyclus 
 
3.4 Commissies/ werkgroepen 
 
3.5 Overige contacten 

3.5.1 Intern 
3.5.2 Extern 

 
Theo van Leeuwen, 

Opleider/ adviseur/ redacteur medezeggenschap. 
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De meerwaarde van vertegenwoordigende medezeggenschap 
De ondernemingsraad onttrekt middelen aan de onderneming in de vorm van -met name- 
loondoorbetaling, scholingskosten, energie- en tijdsbeslag. Daarvoor in de plaats levert de 
OR/PVT op een of meerdere aspecten van de bedrijfsvoering een meerwaarde. 
Hoe scoort u de mogelijke meerwaarde van deze ondernemingsraad in deze onderneming: 
• Zoals deze op dit moment gerealiseerd wordt. 
• Zoals deze onder optimale omstandigheden hier haalbaar lijkt. 
 
Score 0: geen meerwaarde 
Score 1: enige meerwaarde 
Score 2: duidelijke meerwaarde 
Score 3: grote meerwaarde 
 
Mogelijke meerwaarde ondernemingsraad 
 

Ervaringen Verwachtingen  

1. Maatwerk in arbeidsvoorwaarden 
CAO en regelgeving (bijvoorbeeld Arbeidstijdenwet, Wet 
arbeid en zorg) maken in toenemende mate gebruik van 
bepalingen waarvan mag worden afgeweken mits in 
overeenstemming met de OR. Daar waar een CAO 
ontbreekt kan de OR – mits daarover afspraken zijn 
gemaakt – optreden als onderhandelaar over 
arbeidsvoorwaarden. 
 

  

2. Terugdringen ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid 
Met name op het vlak van preventie (arbobeleid) heeft 
de wetgever een belangrijke plaats ingeruimd voor de 
OR. De raad kan daarmee bijdragen aan het voorkomen 
van ziekteverzuim, het terugdringen van de lengte van 
het verzuim en de reïntegratie van langdurig zieken. 
 

  

3. Draagvlak voor verandering 
Door zijn betrokkenheid bij voorgenomen besluiten en in 
ontwikkeling zijnd beleid kan de OR toevoegen aan de 
acceptatie van medewerkers voor daaruit 
voortvloeiende veranderingen in de eigen situatie en op 
de eigen werkplek. De betrokkenheid van de raad 
vermindert dan gevoelens van onzekerheid en 
weerstanden. 
 

  

4. Kwalitatief betere besluiten 
Met name via advies- en instemmingsprocedures kan 
de OR met ‘de deskundigheid van de werkvloer’ 
voorgenomen besluiten ook inhoudelijk beïnvloeden en 
daarmee verbeteren. Hetzelfde kan zich via het overleg 
voordoen met betrekking tot beleidskeuzes. 
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Mogelijke meerwaarde ondernemingsraad 
 

Ervaringen Verwachtingen  

5. Extra communicatiekanaal 
De ondernemingsraad kan fungeren als een soort 
‘kortsluiting’ in de communicatiekanalen van de 
onderneming. Informatie die normaal via de 
hiërarchische lijnen wordt verwerkt kan in het overleg 
van de directie met een vertegenwoordigend orgaan 
meer direct en ongefilterd tot stand komen. Dit betreft 
zowel de bottom-up als top-down communicatie. 
 

  

6. Verbetering van het sociale beleid 
Door zijn inspanningen om het sociaal beleid en allerlei   
uitvoeringsregelingen te verbeteren kan de OR direct 
bijdragen aan het werkklimaat in de onderneming en 
daarmee op het sociale imago van de werkgever. 
 

  

7. Ontplooiingsmogelijkheid  
De ondernemingsraad kan ook een kweekvijver zijn 
voor sluimerende talenten onder die medewerkers die 
zich beschikbaar stellen voor het OR-werk. Door 
deskundigheidsbevordering, het verwerven van meer 
inzicht in het geheel en het trainen van vaardigheden 
kunnen de betreffende medewerkers zich verder 
ontplooien dan in hun reguliere werk. 
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3. Ontwikkelen van een visie op de onderneming 
 
Het opstellen van welk beleidsplan dan ook, begint met het ontwikkelen van een eigen visie 
op de organisatie in relatie tot haar toekomst. Het bijzondere aan een OR-visie is dat u daar 
met elkaar achter moet staan. Dat lukt niet als het opstellen ervan bij enkele leden ligt. 

Werkwijze 
Mogelijk kent u de SWOT-analyse, een hulpmiddel voor het ontwikkelen van een visie op 
(het strategisch beleid van) de onderneming. Daar kunt u gebruik van maken. U kunt ook 
een visie op de onderneming ontwikkelen door u te verdiepen in de vraag hoe de organisatie 
er in uw ogen over enkele jaren uit zou moeten zien en waar zij zou moeten staan:  
 
1. hoe moet de onderneming zich dan verhouden tot zijn personeel (soort werkgever); 
2. hoe moet de onderneming zich dan bedrijfsmatig ontwikkeld hebben; 
3. hoe moet de onderneming zich dan tot zijn omgeving verhouden? 
 
Tot slot kunt u zich baseren op wat er al speelt en wat de plannen zijn van de onderneming. 
 
Langs welke weg uw OR ook werkt, maak op basis van dat voorwerk een rijtje algemene 
doelstellingen die uw ondernemingsraad kan nastreven of waaraan u kunt bijdragen. U 
beschikt nu over een serie doelen die zowel bij de selectie van onderwerpen richtinggevend 
kan zijn als houvast kan geven in uw bijdrage bij andere ontwikkelingen en te nemen 
besluiten.  
 

Opdracht 
Bepaal welke van de drie genoemde methodes in uw ondernemingsraad het meest geschikt 
is om tot eigen priORiteitenstelling te komen. Zie hieronder voor de verdere uitwerking.  
U kunt natuurlijk ook combinaties van methodes gebruiken! 
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‘Visie op de onderneming’ - SWOT 
 

Stap 1 
Stel een eenvoudige SWOT op voor de eigen onderneming: 

 Wat zijn de sterktes en zwaktes van deze onderneming (niet meer dan drie van elk). Denk aan 
het hier-en-nu. 

 Wat zijn de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving (idem). Denk met name aan de 
toekomst. 

 

 

 

Stap 2 
U heeft nu een matrix met vier lege cellen. Kansen en bedreigingen zijn gegevenheden waar weinig 
tot niets aan te doen valt. 
Leg in de lege cellen verbanden waar mogelijk, met behulp van de volgende vragen: 
• In hoeverre kunnen we met deze sterkte die kans benutten, wat moet er dan gebeuren? 
• In hoeverre kunnen we met deze sterkte die bedreiging het hoofd bieden, wat moet er dan 

gebeuren? 
• In hoeverre kunnen we deze zwakte punt versterken om daarmee die kans te pakken, wat moet er 

dan gebeuren? 
• In hoeverre kan deze bedreiging ons in die zwakte raken en wat valt daartegen te doen? 
 
Als er geen verband te leggen valt tussen een bepaalde kans/ zwakte en een bepaalde sterkte/ 
zwakte dan valt dit dus als mogelijke strategie weg. Op die wijze houdt u een beperkt aantal 
strategieën over; theoretisch maximaal 36, bij voorkeur hoogstens 5. 

Stap 3 
Combineer de strategieën waar mogelijk en controleer van het resultaat per onderdeel of het 
geformuleerd is als een richtinggevend doel. Stel zo nodig bij. De vraag in hoeverre daarbij een rol 
voor de or is weggelegd, is daarbij nog niet aan de orde. Dat zoeken we later wel uit. 
 
 

 Kansen 
(3) 

Bedreigingen 
(3) Sterktes 

(3) 
+++ + 

Zwaktes 
(3) 

+ --- 
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‘Visie op de onderneming’ - Beleidsvragen  
 
U kunt onderstaande opsomming gebruiken bij het verkennen en beantwoorden van de drie 
beleidsvragen. U kunt deze lijst naar eigen wens uitbreiden en aanpassen. 
 
Personeel 
• Werkgelegenheid 
• Functies en taken 
• Werkdruk 
• Functie-omschrijvingen 
• Werksfeer 
• Ontplooiingsmogelijkheden  
• Loopbaankansen 
• Primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden 
• Werktijden en roosters 
• Arbeidsomstandigheden 
 
Organisatie 
• Producten en diensten 
• Techniek en werkwijze (state of the 

art) 
• Besluitvorming en communicatie 
• Draagvlak van besluiten 
• Beheersbaarheid organisatie 
• Groei 
• Kosten 
• Financieel resultaat 
 
Omgeving 
• Duurzaamheid 
• Integriteit 
• Bijdragen aan welzijn en welvaart 
• Bijdragen aan integratie 
• Bijdragen aan werkgelegenheid  
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‘Visie op de onderneming’ - Op de hoogte komen van wat speelt 
 
De ondernemingsraad die prioriteiten wil stellen ten aanzien van de ontwikkelingen waar hij 
zijn tijd en energie aan wil geven, kan zich mede baseren op wat anderen willen, binnen en 
buiten de eigen onderneming.  
 
Trouwens, om niet onnodig verrast te worden moet de OR voortdurend zijn voelsprieten uit 
hebben staan en informatie inwinnen over nieuwe ontwikkelingen. Zowel voor het bijstellen 
van eerder gemaakte keuzes als om te gebruiken als achtergrond voor andere 
ontwikkelingen en voor vraagstukken die de ondernemingsraad uit eigen beweging aan de 
orde wil stellen.  

Werkwijze 
Er zijn vier informatiebronnen waar u permanent aandacht aan moet besteden: 
• De bestuurder. De belangrijkste bron voor uw informatie is de bestuurder. Hij is formeel 

en informeel uw aanspreekpunt en overlegpartner. Op hem rust ook de 
informatieverplichting die de wetgever de ondernemer heeft opgelegd. Denk hierbij ook 
aan eventuele (strategische) meerjarenplannen en jaarplannen. 

• Vaste informatiestromen binnen de onderneming. Binnen de onderneming worden op 
verschillende plaatsen en momenten informatie verzameld, bewerkt en verstrekt met 
betrekking tot een bepaald beleidsterrein. Denk bij voorbeeld aan arbobeleid, inkomsten 
en uitgaven, kwaliteitsbeleid, productiecijfers. De OR moet ervoor zorgen dat hij 
meedeelt in deze informatiestromen in overeenstemming met zijn belangstelling. 

• Deskundigen en netwerken. Binnen de onderneming (en ook daarbuiten) bestaan 
netwerken van mensen die elkaar regelmatig spreken en op de hoogte houden van 
ontwikkelingen en meningen, en die standpunten ontwikkelen en doorgeven. Niet alleen 
voor het op de hoogte blijven, ook voor het creëren van draagvlak en steun voor OR-
standpunten is het zaak daartoe voldoende, meestal informele, toegangen te hebben. Bij 
voorkeur met medeweten van de bestuurder. Denk onder meer aan staffuncties, 
management, toezichthouders, aandeelhouders, subsidieverleners en maatschappelijke 
groeperingen. Maar ook aan concurrenten en collega-aanbieders, aan opleiders, 
adviseurs, platforms en vakbladen. 

• De achterban. Uw mogelijk belangrijkste informatiebronnen zijn degenen die u 
vertegenwoordigt. Juist deze specifieke deskundigheid maakt u een waardevolle 
overlegpartner van de bestuurder en bepaalt uw eigen inbreng. Zorg voor een goede 
communicatie(infra)structuur en verzamel daarmee continu informatie. Soms is een extra 
inspanning nodig zoals een raadpleging van een of meerdere groepen of een schriftelijke 
enquête.  

 
Tips 
• Hoofd- en bijzaken. Niets is makkelijker dan de bestuurder het hemd van het lijf te 

vragen. Houdt echter de grote lijn in de gaten. Het gaat om (herziening van) uw 
prioriteitstelling en keuze van onderwerpen. Daarvoor voldoet globale informatie. 

• Verwerven én verwerken. Voor de verwerking van verkregen informatie moet u weten 
wát u wilt weten. Maak dit helder vóór het lezen en bestuderen.  

• Zelfdoen of uitbesteden. Maak zoveel mogelijk gebruik van andermans mogelijkheden 
om de gewenste informatie te verzamelen. Uw tijd is waarschijnlijk beperkter. 

 



OR scholingsdagen Nuffic 25&26 februari 2019 – pagina 21 

Selecteren van onderwerpen 
 
Het kan zijn dat u meer actiepunten krijgt dan u redelijkerwijs kunt oppakken (vuistregel: 5 tot 
10). Maak dan zorgvuldig een selectie. 

Hulpmiddel WOR 
Om discussie zoveel mogelijk te beperken kunt u er van uitgaan dat, als u advies- of 
instemmingsrecht toekomt over het onderwerp, het plan of het besluit al snel belangrijk is. 

Hulpmiddel Keuzematrix 
Gebruik de ‘prioriteiten keuzematrix’ om snel tot een onderbouwing van keuze vóór of tegen 
een onderwerp te komen. De matrix heeft twee assen – het korte termijn belang van de 
onderneming en het korte termijn belang van het personeel – en twee waarden: hoog of 
laag. Onderwerpen met een laag belang voor organisatie én personeel vallen af. 
Onderwerpen met een hoog belang voor organisatie én personeel krijgen een hoge prioriteit.  
Beperk de discussie tot de overblijvende thema’s. Een onderwerp dat van hoog belang is 
voor het personeel is, maar laag voor de onderneming zal veel strijd opleveren tussen OR en 
bestuurder, zeker als de kosten hoog zijn. Een onderwerp dat een laag belang heeft voor het 
personeel en een hoog belang voor de organisatie moet zeker worden opgepakt als de OR 
meent daaraan een toegevoegde waarde te kunnen leveren.  
 
Belang voor de 
onderneming ► 
Belang voor het personeel ▼ 

Hoog Laag 

Hoog Terugdringen ziekteverzuim 
… 
… 

Verbetering van 
arbeidsvoorwaarden 
… 

Laag Verhogen van de 
arbeidsproductiviteit 
… 

Dienstkleding 
… 
… 

Voorbeeld van een gedeeltelijk ingevulde Keuzematrix  

Hulpmiddel Stemmen 
Het is natuurlijk heel goed mogelijk prioriteiten te stellen door te bepalen hoeveel stemmen 
de verschillende onderwerpen behalen. Stel wel te voren vast hoeveel onderwerpen 
opgepakt zullen worden en overtuig u ervan dat ieder zich in deze procedure kan vinden. 
Geef elk OR-lid een aantal stemmen dat in redelijke verhouding staat tot het totaal aantal 
onderwerpen. Bijvoorbeeld vijf stemmen per OR-lid bij twintig potentiële onderwerpen. 
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4. 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 
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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 
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