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Algemeen  
 
Uw ondernemingsraad draagt een grote verantwoordelijkheid. Het is uw taak belangrijke 
beslissingen van uw bestuurder in goede banen te leiden, zodat uw achterban hier niet de dupe van 
wordt. Rendement helpt u bij deze taak door maatwerkscholingen, die geheel op de wensen van uw 
OR zijn samengesteld. 
 
Ondanks dat de scholingssubsidie is vervallen, blijft u wettelijk gezien als OR recht houden op 
minimaal 5 scholingsdagen per jaar. De kosten van de scholing en de loondoorbetaling zijn voor de 
werkgever. Als PVT moet u toestemming vragen, bij een OR volstaat een mededeling. 
 
Achtergrond 
 
NKL Contactlenzen fabriceert en levert vanuit Emmen diverse varianten in contactlenzen en 
contactlensvloeistoffen aan meer dan 80 landen. Begin 2017 is de eerste ondernemingsraad voor 
NKL van start gegaan. De raad vindt zichzelf nog wat zoekende naar een bruikbare rol en invulling van 
de medezeggenschap. De zittingstermijn loopt aan het einde van 2019 af. Dat is dan – naast het grip 
krijgen op de rol van de OR - ook de aanleiding voor deze tweedaagse maatwerkscholing. Enerzijds is 
de raad op zoek naar een goede invulling van de taak van de OR en wil de OR zich voorbereiden op 
de verkiezingen en een zorgvuldige overdracht (kennis, procedures, vaste afspraken, actuele 
adviesaanvragen en instemmingsverzoeken e.d.) naar de nieuw te kiezen ondernemingsraad. 
De opbrengsten van de cursusdagen worden in een onmiddellijk te gebruiken OR-werkplan 
vastgelegd.  
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Programma voor een snelle verdieping op dinsdag 25 juni 2019 
1. De werkprocessen van de ondernemingsraad toegespitst op het uitbrengen van een OR-advies en 

instemmen met personele regelingen; 
2. Een grondige voorbereiding op de OR-verkiezingen in het komende najaar onder het motto ‘voor 

elke zetel in de raad stellen zich minstens 2 medewerkers kandidaat’; 
3. Een zorgvuldige overdracht door de ondernemingsraad naar de nieuw te kiezen OR; 
4. Een praktisch en ogenblikkelijk te benutten OR-werkplan.  
 

09.00 – 09.15 uur Opening Terugblik  op de vorige scholingsdag. 

09:15 – 10.15 uur Achterban: beoordeling van het 
contact en tips-op-maat over 
communicatiedoelen 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. We maken samen een 
praktisch communicatieplan voor de 
achterban. 
 

10.15 – 11.30 uur Werkprocessen in de OR 
We besteden aandacht aan de 
wijze waarop de OR praktisch uit 
de voeten kan met 
adviesaanvragen en 
instemmingsverzoeken 

Het ‘meebeslissen’ door de OR krijgt vorm in het 
uit de brengen advies aan de bestuurder of om 
met een voorstel in te stemmen. Hoe werkt de 
OR toe naar een inhoudelijk advies en hoe kan 
de achterban daarbij betrokken worden? De 
raad maakt kennis met de Navigator-
werkmethode die de OR in staat stelt om een 
proactieve en inhoudelijke bijdrage aan de 
belangrijke besluiten te leveren. 
 

11.30 – 12.30 uur Verkiezingen voor een nieuwe 
raad. Aan het einde van 2019 is de 
zittingstermijn van deze OR 
afgelopen en moeten er 
verkiezingen georganiseerd 
worden.  

Voor het organiseren van succesvolle 
verkiezingen zijn kandidaten nodig. We 
bespreken een praktische manier waarmee de 
OR voldoende kandidaten kan werven. 
Daarnaast doorlopen we alle stappen die voor 
het organiseren van verkiezingen nodig zijn. 
 

12.30 – 13.30 uur Lunchpauze 
 

 

13.30 – 14.45 uur Testament van de OR 
Met behulp van een OR-testament 
zorgt de ondernemingsraad voor 
een warme overdracht naar de 
nieuw te kiezen OR.  
 

We werken aan een praktisch document 
waarmee de ondernemingsraad voor een 
zorgvuldige overdracht aan de opvolgende raad 
kan zorgen.  
 

14:45 – 15:45 uur OR-werkplan 
Alle afspraken in een praktisch 
werkplan voor de OR 

De opbrengsten van de cursus worden in een 
onmiddellijk te benutten OR-werkplan 
samengevat. De cursusleider voorkomt vaag- en 
vrijblijvendheid. 
 

15.45 – 16.00 uur Afsluiting 
 

Laatste beoordeling van de werkafspraken en 
vervolg. Evaluatieformulier invullen. 
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Doelen 
 
De leden van de ondernemingsraad zijn tevreden als ze aan het eind van de cursusdagen kunnen 
zeggen dat: 
• Kennis is verworven over de spelregels van de medezeggenschap uit de Wet op de 

ondernemingsraden; 
• OR-leden dan ook weten welke rechten en plichten uit de WOR aan hen gegeven zijn;  
• Er telkens verbinding daarover is gemaakt met de eigen OR-praktijk van NKL Contactlenzen; 
• De voorbereiding op het overleg met de bestuurder besproken is en de OR weet op welke manier 

de communicatie met de bestuurder te verbeteren valt; 
• Een communicatieplan voor de communicatie met de achterban gemaakt is, nadat daarover een 

toelichting is gegeven; 
• Ervaring is opgedaan met een praktische en proactieve manier van werken om adviesaanvragen 

en instemmingsverzoeken te behandelen; 
• De ondernemingsraad zich praktisch heeft voorbereid op de komende OR-verkiezingen en weet 

welke stappen daarvoor gezet moeten worden; 
• Een OR-testament heeft opgesteld dat kan dienen bij de overdracht naar de nieuw te kiezen 

ondernemingsraad; 
• De opbrengsten van de cursusdag in de vorm van een OR-werkplan zijn vastgelegd. 
 
 
Materiaal 
 
Alle deelnemers ontvangen voor aanvang van de cursus het cursusmateriaal digitaal, waarvan de 
inhoud volledig op maat is afgestemd. Hierbij zit ook het programma van de scholing. Daarnaast 
adviseren wij u om zelf onderstaande documenten mee te nemen: 
• OR-reglement 
• Handboek met de WOR 
• Meerjarenbeleidsplan c.q. managementletter van de organisatie 
• Cao (indien van toepassing) 
• Wat verder van belang lijkt 
 
 
Kwaliteit 
 
Rendement werkt voor deze OR-scholingen op maat samen met geregistreerde MZ-opleiders die 
tevens licentiehouder zijn van de Navigator werkmethode. Deze methode is in 2007 met subsidies 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld om ondernemingsraden in de 
praktijk beter te laten functioneren. De scholing is zeer praktijkgericht zodat de theorie direct wordt 
omgezet naar bruikbare handvatten. 
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