
 
 
Programma dag twee OR BSL 16 april 2019  
1. Hoe om te gaan met geheimhouding 
2. elkaar beter leren kennen door op de hoogte te zijn van elkaars kwaliteiten; 
3. afspraken over de manier van vergaderen en waar daar belangrijk bij is; 
4. vervolg op het werken met de OR checklist en formuleren van criteria; 
5. een goede voorbereiding is het halve werk op de overlegvergadering en verbeter de communicatie 

met de bestuurder; 
6. de relatie van de OR met de achterban, doelen en middelen tot communicatie. 

 

10.00 – 10.15 uur Opening Terugblik  op de vorige scholingsdag. 

10.15 – 10.45 uur Geheimhouding  Wat wordt hier onder verstaan, hoe ga je er 
mee om en welke afspraken kunne hier over 
worden gemaakt. 
 

10.45 – 11.45 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. 
 

11.45 – 12.45 uur Vergaderen 
 
 

Wat is de functie om dit te structuren? Wat zijn 
zoals de algemeen aangenomen regels hiervoor 
en wat willen de OR leden hier zelf over 
afspreken? 
 

12.45 – 13.30 uur Lunchpauze  

13.30 – 14.45 uur Verder met de OR checklist en 
formuleren van criteria 

Per tweetal een onderwerp uitwerken als 
inhoudelijke voorbereiding op de bespreken met 
de bestuurder in de Overlegvergadering 
 

14.45 – 15.45 uur Goede voorbereiding is het halve 
werk en met vooral aandacht en 
tips voor de communicatie  met de 
Bestuurder – de do’s en don’ts  
 
 

Hoe ziet een goede voorbereiding van de 
Overlegvergadering (OV) eruit met de nadruk op 
samenwerken en overleg. 
Wie is uw bestuurder en wat is aan te bevelen 
om te doen en na te laten. 
 
Wat is er nodig om: 

- Vragen te durven stellen!  
- Een gezamenlijke mening te formuleren 

en te bespreken 
-  

15.45 – 16.45 uur Achterban: beoordeling van het 
contact en tips-op-maat over 
communicatie doelen en –middelen 
zodat de OR zich profileert 

Wat werkt wel en wat niet en wat kan de OR  
inzetten? Wat is de betekenis van de collega’s 
van de achterban. 
 

16.45 – 17.00 uur Afsluiting 
 

Laatste beoordeling van de werkafspraken en 
vervolg. Evaluatieformulier invullen. 

 


