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Programma 9 april  2019 OR Heerhugowaard Sport NV 

 
09.30 – 09.45 uur Opening Start van de dag en huishoudelijke 

mededelingen 
 

09.45 – 10.00 uur Hoe gaat het met ons? Een korte werkvorm om de dag goed met 
elkaar te beginnen 

10.00 – 12.00 uur Doelgericht en doelmatig  
aan de slag met de gekozen 
onderwerpen voor 2019 
(zie de bijlage met jullie eigen 
gekozen onderwerpen) 
  

In werkgroepjes en met behulp van de OR 
checklist en het formuleren van criteria 
onderwerpen concreet uitwerken. In de 
middag is dit het materiaal om het 
gesprek met de bestuurder aan te gaan. 
Het belooft een pittig overleg te worden 
dus………… 
 

12.00 – 12.45 uur Overlegvergadering 
Met bespreking van minimaal 4 
onderwerpen die in de ochtend 
zijn voorbereid 
 

De opleider is de bestuurder 
De OR leden hebben de bespreking 
voorbereid en zijn om de beurt 
woordvoerder. De andere OR leden 
observeren en geven hun feedback bij de 
evaluatie. 
 
De diverse mogelijke situaties die kunnen 
ontstaan gaan we ECHT bespreken 
Het is erop of eronder…………….. 
 

12.45 – 13.30 uur lunchpauze  
13.30 – 15.15 uur Vervolg Overlegvergadering Zie hierboven 
15.15 – 15.30 uur Feed back regels Hoe komt je boodschap goed bij het 

geven van feed back? 
 

15.30 – 16.15 uur Evaluatie van de 
Overlegvergadering 

Wat ging goed? – wat kan beter? 
Wat hebben de individuele OR leden 
ervan geleerd? 
Waar willen ze zich in bekwamen? 
 

16.15 – 16.30 uur Afronding van de dag 
 

Het maken van de laatste werkafspraken 
onder meer over hoe de bestuurder wordt 
geïnformeerd over de bedoeling van 
criteria. 
Invullen van het evaluatieformulier 

 
 
Doelstelling 
• De OR weet hoe ze doelgericht en doelmatig concreet aan de slag kan met behulp van het 

gebruik van de OR checklist en formuleren van criteria zodat er een zinvol overleg met de 
bestuurder tijdens de overlegvergadering kan worden gevoerd. Belangrijk is dat de bestuurder 
ook bekend wordt gemaakt het aanleveren van criteria door de OR. 

• Ervaring opdoen met het zijn van woordvoerder tijdens de overlegvergadering, observeren en 
feed back geven. 
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Bijlage 

Planning 2019 OR Heerhugowaardsport  
 
Onderwerpen vanuit het verleden 
nr. onderwerp Soort Score 

4-4 
Prio 
4-4 

Wie 
 

Wanneer 

7 Protocol camera’s en sleutelplan A 4 4 Danny  
10 Presentatie OR aan achterban 

Op Jaarlijkse bijeenkomst 
C 5 3 DB  

12 Werkbelasting in relatie tot fte’s 
PAGO ipv MTO 

B 5 3 AS  

13 Vrijwilligersbeleid A 6 2 AS  
17 Beloning en motivatie 

(bioscoopbon?) 
B 4 4 OF  

21 Therapiebad A 5 3 OF  
 
Verbeterpunten voor de PR vanuit de OR / contact met de achterban en inzet 
van communicatiemiddelen 
nr. onderwerp Wie 

 
Wanneer 

1 Vast agendapunt op werkoverleg: OR Bestuurder december 
2 OR nieuwsbrief (A4 met OR lay out) 

Agenda’s en notulen van OR en OV 
aanbieden aan medewerkers 

DB  

3 Agendapunt omschrijven met: 
Inleiding 
Wettelijke kader 

Werkgroep  

4 De OR komt naar u toe 
Om kennis te maken en elkaar te ontmoeten 
Nuttige en aangename verenigingen 

DB  

 
 
Onderwerpen die de OR in 2019 op de agenda van de OV wil plaatsen 
nr. onderwerp Soort Score Prio Werkgroep Wanneer 
1 Therapiebad A 3 3 OF  
2 Rookbeleid A 5 1 A  
3 Functioneringsgesprekken B 2 4 S  
4 OR document ‘wie zijn wij’ C 4 2 Jill  
5 FTE PR/Social Media A 4 2 OF  
6 PAGO/PMO A 4 2 A  
7 VOG / AVG B 3 3 S  
8 RI&E 

Incl. periodiek overleg 
OR/preventiemedewerker/bedrijf
sarts 

A 3 3 A  

9 BOP A 5 1 S  
10 Beloning en motivatie B 3 3 S  
11 Filmpje HHWS 

Dit is geen OR onderwerp 
Jill doet dit niet namens de OR 
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Maar als collega HHWS 
12 OR Nieuwsbrief C 5 1 Jill  
13 Sluiting (tijdelijk ivm verbouwing) A 3 3 OF  
14 Signalen van de werkvloer B 4 2 S  
15 Back up hoofden B  PM OF  
 
Taakverdeling in werkgroepen: 
Dagelijks Bestuur (voorzitter en secretaris) DB: Marian en Jill 
Werkgroep Arbo en Sociaal beleid A/S: Danny, Cheryl en Jill 
Werkgroep Organisatie en Financiën OF: Silvia en Marian 
 
OR checklisten (3) 
1. fte PR/Social Media 

Inleiding: 
Als de medewerker afwezig is, pakt niemand dit op. Dit betekent voor de aanwezige 
medewerkers en bezoekers dat er onjuistheden in berichten niet direct kunnen worden 
gecorrigeerd en er dus geruime tijd onduidelijkheid in berichten blijven bestaan. De 
aanwezige medewerkers moeten de consequenties hiervan opvangen. 
Doel: er is voldoende fte PR medewerkers zodat onjuistheden in social media berichten 
direct worden gecorrigeerd. 
Belang: aanwezige medewerkers hebben er veel last van en hebben geen invloed / kunnen 
de onjuistheden in berichten niet oplossen zodat het probleem te lang blijft bestaan. Dit is 
slechte PR voor HHWS. Het is ook van belang dat bezoekers en medewerkers tevreden zijn 
Wettelijk kader: 
Artikel 27 lid 1d – CAO (nakijken) arbowet PSA onderdeel werkdruk en de zorgplicht 
Criteria (waar de afspraken in ieder geval en minimaal aan dienen te voldoen): 

a. De functie is nu 24 uur per week. Nodig is fte voor stand by op maandag, vrijdag, 
zaterdag en zondag incidenteel. 

b. Er dient een actuele functie omschrijving te zijn. 
c. Stand by uren worden uitbetaald met een eventuele toeslag conform CAO. 
d. Onjuiste berichten dienen binnen (met de bestuurder af te spreken tijd en periode) 

dienen onjuiste berichten te zijn gecorrigeerd. 
e. In de stand by situatie kan de PR medewerker vanuit huis correcties aanbrengen. 

 
2. Therapiebad 

Werkgroep: OF (Silvia/Marian) 
Datum: 30-11-2018 
Versie: 1 
Onderwerp: Waar moet het lesgeven/begeleiden in het therapiebad aan voldoen om veilig 
en met plezier te werken 
Inleiding: 
De temperatuur van het zwemwater is 35 graden daardoor kunnen er geen activiteiten 
gegeven worden met een hoge intensiteit. In verband met de grote van het bad kunnen er 
maximaal 8 mensen aan een activiteit deelnemen.  
Doelstelling van de OR (het beoogde resultaat op lange termijn) 
Veilige gezonde en plezierige werkomgeving voor de lesgevers met voldoende 
afwisseling/pauze. Meerwaarde speciale doelgroepen 
Belang 
Een gezonde en veilige werkomgeving waarbij de werkdruk niet oploopt in een goed 
werkrooster opgenomen 
Doelgroep(en) 
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Speciaal hiervoor opgeleide gediplomeerde zwembadmedewerkers 
Wettelijk kader 
Waar aan te denken bijv.: 

- WOR Artikel 27 lid b,e,f (instemming) 
- Arbo 
- CAO 

Rol van de OR:  
Aanpassen van de RI&E/ARBO hierop toezien dat dit gebeurt 
Criteria (toetsingspunten) aan het beleid en bij evaluatie waar het volgens de OR minimaal 
aan moet voldoen 
Inhoud: gekwalificeerde medewerksters voor de speciale doelgroepen 
Voorwaarden:goed werkrooster, voldoende afwisseling, voldoende gediplomeerde 
medewerkers 
Proces: bij het zwembad werkoverleg medewerkers informeren. Zorg voor dat er voldoende 
medewerkers worden opgeleid.  
 
3. Signalen van de werkvloer 
Werkgroep: Arbo/Sociaal 
Datum: 30 november 2018 
Versie: 1 
Korte inleiding: 
Het is voor de OR belangrijk om laagdrempelig te zijn voor de collega’s van de achterban. 
Daarom wil de OR graag signalen van de werkvloer ontvangen. Dit doen ze door het instellen 
van de OR helpdesk. Collega’s kunnen een email sturen aan de OR met een onderwerp waar 
ze in de organisatie tegen aan lopen.  
Doelstelling: 
- Medewerkers als OR de weg wijzen binnen de organisatie om behulpzaam te zijn dat 

een collega zijn eigen probleem kan oplossen 
- Verzamelen van signalen en als dit een collectief karakter krijgt, bespreekbaar kunnen 

maken met de directie  
Belang van de OR 
Tevreden medewerkers die hun eigen problemen kunnen oplossen binnen de organisatie of 
als OR bespreekbaar kunnen maken indien er sprake is van een collectief belang en/of als 
belemmeringen te lang blijven bestaan. 
Doelgroepen 
Alle medewerkers  
Wettelijk kader  
Artikel 2 lid 1 (instelling van de OR) 
Rol van de OR 

- Medewerkers de weg wijzen en behulpzaam zijn bij het opstellen van een email 
- Signalen met een collectief karakters bespreken met de bestuurder  

OR werkwijze  
1. Signalen die worden aangeven op de mail laten zetten door de werknemer  
2. Signalen bijhouden in een overzicht  
3. Bespreken van de signalen in de OR vergadering en afspreken wat te doen 
4. Bij een collectief karakter bespreken in de OV vergadering  
5. Persoonlijke terugkoppeling van de signalen na de werknemer (per mail en persoonlijk) 
6. Indien nodig in de nieuwsbrief vermelden  
7. Verwerkte signalen opslaan in een overzicht 
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