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OR scholing op maat
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Renie Rieffe

OR als collectief
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Waar blijkt dat uit?

Waar dient dit aan te voldoen?

Voorbereiding
Altijd een gezamenlijk standpunt en 
conformeren aan de meerderheid
Stemmen
woordvoerder
En wat nog meer?

Kwaliteitenspel
ter bevordering van de samenwerking
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Wat zijn de kwaliteiten & vervormingen?
Wat wil je ontwikkelen & meer aandacht geven?

Om:
Aanwezige kwaliteiten optimaal in te zetten
Van elkaar te leren en behulpzaam te zijn
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communicatiestijlen
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Doener

Positief:  neemt initiatieven

Negatief: lastig te overtuigen

Gebrek aan geduld

kortaf

taak

Willer

Positief:  motivator

Optimist

Out of the box

Ruimte

Negatief: wil is wet

mens

Denker

Positief:  analyseert

Procedure en standaardisering

Negatief: komt niet vooruit

behoudend

feiten

Voeler

Positief:  voelsprieten

Balans en stabiliteit

Negatief: overgevoelig

manipuleert

sfeer
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Structuren van de OR werkzaamheden

Werkgroepen

HR

Financiën en Strategie

Taakverdeling DB

Tijd voor de werkgroepen

Lunchpauze
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De visie van een OR

Hoe ziet de OR zichzelf? Hoe ziet de OR zijn omgeving?

plaats, taak en functie priORiteiten

OR‐werkplan 7

Gevorderdendag OR Rendement

1. Wie bent u: 

Plaats, taak en functie OR

2. Wat wilt u bereiken: 

Komen tot priORiteiten

3. Hoe gaat u resultaten boeken: 

Navigatormethode

4. Capita selecta: 

U kiest en wij draaien
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Consequenties:

• Planning van eigen werk

• Contact met achterban

Proceduregericht

• Delegatie van invloed
naar betrokken 
achterban 

Vroeg betrokken

• Veel informatie

• Twee petten

De zeven gezichtsbepalers - 1
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Consequenties:

• Rol directe MZ

• Proceduregerichtheid

Laat betrokken

• Controleren

• Onafhankelijk

Inhoudsgericht

• OR als expert

• Indirecte 
medezeggenschap 

De zeven gezichtsbepalers - 2
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Consequenties:

• Overlegstructuur

• Wat vinden wij vrs wat vinden zij

Formeel

• vergaderingen

• selectieve informatie van 
directie naar OR

• wet in hand

• schriftelijk vastleggen 

Informeel

• wandelgangen

• vooroverleg

• uitgebreide informatie

• moeilijk zaak/man te 
scheiden

• mondeling regelen 

De zeven gezichtsbepalers - 3
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Consequenties:

• Contact met achterban

Belang achterban primair

• solidair met achterban

Belang van de organisatie 
primair

• OR schakel tussen 
directie en achterban 

De zeven gezichtsbepalers - 4
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Consequenties:

• Contact met achterban

• Achterban als
voedingsbron

• verantwoording aan
achterban

• kleine afstand

• gebonden 

Ivoren toren t.o.v. 
achterban

• geïsoleerd van 
achterban 

De zeven gezichtsbepalers - 5
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Consequenties:

• Zelfbewust opereren

• Scholing

Navigator

• Actief

Afwachter

• reactief 

De zeven gezichtsbepalers - 6
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Consequenties:

• Scholing

• Vergaderroutines en ‐tijd

Team

• samenhang

• consensus

Groep

• individuele

• schijnbare 
eenstemmigheid 

De zeven gezichtsbepalers - 7
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Werk wijzer

Beoordeel eigen werkafspraken (p.6-7) opnieuw aan 
de hand van de gemaakte keuzes
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De spatie maakt het verschil
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Toegevoegde waarde
van de OR

door bestuurder en OR

• Wat maakt de rol van de OR bijzonder?

• Waarmee is deze onderscheidend?

• Wat wordt er gemist als de OR er niet zou zijn?

• Wat is het voordeel voor de bestuurder c.q.
organisatie?
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Visie op de onderneming
Visie op de eigen OR doelen

• SWOT of

• Centrale vragen: 

– hoe moet de onderneming zich verhouden tot zijn
personeel (soort werkgever);

– hoe moet de onderneming zich bedrijfsmatig 
ontwikkelen;

– hoe moet de onderneming zich tot zijn omgeving 
verhouden?
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Wat speelt er?

• Informatiebronnen

– De bestuurder

– Vaste informatiestromen binnen de onderneming

– Deskundigen en netwerken

– De achterban

20

Selecteren onderwerpen

• Wat OR-leden belangrijk vinden

• Advies- en instemmingsplichtige onderwerpen

• Prioriteiten keuzematrix

• Stemmen

21
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Wat willen wij?

Op de hoogte 
komen wat speelt

Selecteren 
onderwerpen

Bepalen visie op 
medezeggenschap

Ontwikkelen visie 
op de 

onderneming
Beleids
‐plan
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Keuzematrix

Scoren Strijden

Oppakken Laten

Hoog Laag

H
o
o
g

La
ag

Belang voor de onderneming
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De kracht van het Initiatiefrecht

De OR kan hier mee alles bespreekbaar maken 

wat de raad van belang acht

De OR laat de achterban zien wat waar op in wordt 
gezet (ongeacht wettelijke bevoegdheden)
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OR jaarplan
je imago is je amigo
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Inventariseren (individueel)
Prioriteren (gezamenlijk)
Taken verdelen en uitzetten in de tijd
Uitwerken (doel‐kader‐doelgroep)
Voorbereiden (inhoud‐proces‐voorwaarden)
Publiceren (laten weten wat je doet en denkt)

Voorbereiding
op bespreking
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De OR checklist
Uitwerken (doel‐kader‐doelgroep)

Criteria formuleren
wat moet blijven
wat mag anders (of weg)
onder welke voorwaarden

Drie uitgangspunten

• Niet vragen maar
stellen

• Niet wachten maar
doen

• Niet de regels maar
de inhoud
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Sociaal Economische Raad
commissie bevordering medezeggenschap

www.ser.nl
voor heel veel tools en informatie

zoals bij de relatie van de OR 
met de achterban
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Afsluiting
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Werkafspraken

Evaluatie formulier

Renie Rieffe
info@buro‐baat.nl

06 10571031


