
 

 
 
Programma OR de Schutse op 8 april 2019 

 
09.00 – 09.15 uur Opening Terugblik  op de vorige scholingsdag. 

09.15 – 10.00 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. 
 

10.00 – 11.00 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 
11.00 – 11.30 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 er dan uit? 

11.30 – 12.45 uur Inventarisatie van OR 
onderwerpen voor  
het OR jaar(werk)plan 

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 jaar(werk)plan 

12.45 – 13.30 uur Lunchpauze  
13.30 – 15.45 uur Het uitwerken van gekozen OR 

onderwerpen – de praktische 
voorbereiding om te bespreken in 
de Overlegvergadering 
 

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 pro actief in plaats van 
reactief aan de slag door het formuleren van 
criteria (toetsingspunten) voor de gekozen 
onderwerpen. 

15.45 – 16.00 uur Afsluiting 
 

Laatste beoordeling van de werk-afspraken en 
vervolg. Evaluatieformulier invullen. 

 
 


