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Introductie

Navigatorwerkmethode van de 
ondernemingsraad en PVT®

Radboud Hafkenscheid - licentiehouder
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Routekaart
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Voorbereiding van de rally
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Voorbereiding op een etappe
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De etappe zelf

6



3

Routeboek
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De vragende OR
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Casus

In de OV over de algemene gang van zaken 
deelde de bestuurder mee dat er behoefte is de 
organisatie eens flink op de schop te nemen. 
Nee, geen mensen eruit. We blijven met elkaar 
dezelfde dingen doen, maar we moeten het 
misschien eens heel anders organiseren…

Welke vragen stelt de OR?
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Stoppen met vragen stellen!

Behalve: “Hoe ver zijn we in de besluitvorming?”

Vragen:

• leggen de bal bij de ander

• voegen niets toe aan de besluitvorming

• geven u geen gezicht naar de achterban

• bevestigen uw afhankelijkheid
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Toetsingspunten/criteria

• De OR stelt geen vragen
aan de bestuurder, maar
geeft criteria aan
waaraan het besluit van
de bestuurder moet
voldoen
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Criteria/toetsingspunten/bestek
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De OR stelt zichzelf 3 vragen
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Nogmaals de casus

• In de OV over de algemene gang van zaken deelde de 
bestuurder mee dat er behoefte is de organisatie eens flink 
op de schop te nemen. Nee, geen mensen eruit. We blijven 
met elkaar dezelfde dingen doen, maar we moeten het 
misschien eens heel anders organiseren…

Schrijf elk twee toetsingspunten op aan de hand van de 
hulpvragen:
• Als er nou toch gereorganiseerd wordt, wat moet er dan in 

ieder geval veranderen?
• Wat mag zeker niet veranderen of… wat moet behouden 

blijven?
• Onder welke randvoorwaarden mag er wat jou betreft 

gereorganiseerd worden? 14

Advies geven

• De NVGTR-methode zorgt voor
een inhoudelijk advies aan de 
bestuurder: ‘uw besluit moet 
wat ons betreft aan de volgende
criteria voldoen:…’

• Bestuurder zal op elke advies
een gemotiveerd besluit moeten
nemen. Daarmee wordt – ook
voor de achterban – zichtbaar
wat de OR zich tot doel heeft
gesteld én wat er bereikt is
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Niet de oplossing!

• De OR geeft geen advies over de 
oplossingen, maar over de criteria waaraan 
de oplossing moet voldoen.

• Bij wie kopen we in?
• Bij ABC? Bij XYZ? Bij KLM? Bij OPQ? Bij die!
We kopen in bij de firma die kwaliteitsgaranties 
geeft, die binnen één dag kan leveren en die een 
milieu-audit positief doorstaan heeft
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Vragen op niveau

• ‘Waarom’ & ‘Waartoe’ ontwikkelen het denken naar
strategisch niveau -> doel

• ‘Zodanig dat’, ‘Zonder dat’, ‘Mits’ ontwikkelen het
denken naar het tactisch/criteriumniveau -> criteria

• Operationeel niveau: ‘Hoe’, ‘Wie’, ‘Wat’, ‘Waar’,
‘Wanneer’, ‘Hoelang’, ‘Hoe vaak’. Alle namen en 
eigennamen zijn operationeel.
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Toetsingspunten wegen
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Toetsingspunten wegen

Voorzie de voorlopige lijst van toetsingspunten van 
een weging:

• Vraag/wens

• Eis

• Breekpunt
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Vragen?
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