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Communicatie
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COMMUNICATIE-
MIDDELEN

DOELEN RENIE
RIEFFE

DOELGROEP
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1 2 3 4 5

Doelgroep: 
Richt de OR-
communicatie op wie
het weten wil!

OR-doel van de 
communicatie: Wat
wil de OR met zijn
communicatie
bereiken?

Communicatie-
middelen & -plan: 
Welke middelen
zijn er en welke
werken het best?
Hoe maak je een
communi-
catieplan?

Waarover
communiceert de 
OR?
Wat wil de 
achterban van de 
OR weten?

Communicatie-
wetten: 
Waar kan de OR 
gebruik van 
maken?
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Speel er eens
mee!
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De azijnpissers

4

Ik ben wel geïnteresseerd, maar alleen als ik daar belang bij heb

De azijnpissers
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Ik ben wel geïnteresseerd, maar alleen als ik daar belang bij heb

De azijnpissers

De betrokken achterban
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Kritische volgers

De betrokken achterban

Ik ben wel geïnteresseerd, maar alleen als ik daar belang bij heb

De azijnpissers
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Ik ben wel geïnteresseerd, maar alleen als ik daar belang bij heb

De azijnpissers

De harde kern: OR-leden en oud-OR-leden

Kritische volgers

De betrokken achterban
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Verbindende schakel
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1. Informeren: de OR vertelt
2. Raadplegen: de OR luistert
3. Mobiliseren: de OR zoekt steun
4. Erkenning krijgen: de OR zoekt 

waardering

Communicatiedoelen
4 Communicatiedoelen
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Communicatiemiddelen

• Mondeling

• Schriftelijk
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Mondelinge communicatiemiddelen

• Presentatie geven

• Achterbanberaad

• Werkoverlegbezoek

• Wandelgangen

• Lobbyen

• (PowerPoint)presentaties

• Netwerken

• Open stoel

• Vestigingen- & 
afdelingenbezoek

• Hoorzitting

• Jaarvergadering met 
discussies

• Contactpersonennetwerk

• OR-spreekuur
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Schriftelijke communicatiemiddelen

• OR-agenda’s & 
notulen

• OR-nieuwsbrief
• OR-Pamfletten & -

posters
• OR-intranetsite
• Social media
• OR-Jaarverslag

• PowerPoint-hand 
out’s

• E-mail
• OR-enquête (op 

papier of digitaal)
• Petitie laten 

ondertekenen
• Retweets
• …
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Communicatieplan

OR-doel: draagvlak voor instemmingsverzoek zelfroosteren Onderwerp: zelfroosteren

Communicatiedoel Doelgroep Gewenste inspanning 
doelgroep

Communicatie-middel Inventarisatie taken Wanneer Wie Evaluatie

• OR vraagt steun 
voor het voorstel 
tot invoering van 
het zelfroosteren 

• Suggesties voor 
verbetering van 
het voorstel zijn 
welkom 

Alle afdelingen waar 
volgens rooster 
gewerkt wordt

Medewerkers geven 
hun opvatting over 
het voorstel

1. Artikel in OR-
Nieuwsbrief met 
tekst en uitleg 
over het voorstel 

2. Bezoek aan 
werkoverleggen 
met toelichting 
over het voorstel

3. Enquête over het 
voorstel met 
ruimte voor 
suggesties vanuit 
de achterban

4. Artikel in OR 
Nieuwsbrief met 
uitslag enquête 
en standpunt van 
de OR t.a.v. 
instemmingsver-
zoek

1. Artikel schrijven en voorstel 
toelichten.

2. Rooster werkoverleggen 
opvragen en bezoekjes inplannen 
en verdelen over alle OR-leden 
Vast rapportageformat-je maken 
voor het vastleggen van de 
opbrengsten uit de 
werkoverleggen. Werkoverleggen 
bezoeken 

3. Enquête opstellen en kortsluiten 
met ICT-afdeling over digitale 
antwoordmogelijkheden. 

4. Artikel schrijven met uitslag en 
standpunten 

15 april 
15 april 
15 april 
15 april - 15 mei 
15 mei 
10 juni 

…
…
…

Steekproef doen op 
alle locaties bij twee 
medewerkers over 
leesbaarheid teksten, 
informatie over het 
voorstel tijdens het 
werkoverleg. 
Steekproef doen over 
OR-enquête 
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Waarover communiceren?

• Procedure

• Inhoud
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Procedure

De Ondernemingsraad zal de adviesaanvraag 
over de reorganisatievoorstellen van de 
bestuurder goed bestuderen en alle voors en 
tegens tegen elkaar afwegen. Er zal nader 
overleg nodig zijn om het een en het ander te 
bespreken. 
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Inhoud

De Ondernemingsraad wil dat het personeel dat bij de 
reorganisatie betrokken is van werk naar werk geholpen 
wordt. Daarom vindt de raad dat er in het sociaal plan 
voldoende geld moet worden uitgetrokken voor de om- en 
bijscholing van het betrokken personeel.
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Niet over het functioneren
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Maar over het presteren
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Churchill
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Mondeling werkt beter
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Doe het eens anders!

J3 kunt j3 0R-n13uw5br13f 00k op 33n 4nd3r3 
m4n13r 5chr1jv3n. H3t vr44gt w3l w4t m33r g3duld 
v4n d3 l323r, m44r h3t 24l m3n1g33n u1td4g3n om 
h3t tot 44n h3t 31nd t3 l323n. 20’n 4rt1k3l pr1kk3lt d3 
h3r53n3n én d3 l323r!
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Of nog anders!

Ptalas enes een aktirtelje op dzee mienar in de OR-
Niubesewirf. Rkeen maar dat het glezeen wdort! 
Mijloeik is het neit. Gowoen hesleusn met de ltertes.

Het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de 
ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn.

De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast
wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er 
saatt.
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