
OR-jaarplan: een goede 
voorbereiding is het halve werk

Radboud Hafkenscheid



Even voorstellen

Radboud Hafkenscheid
• Opleider/adviseur/redacteur medezeggenschap
• Licentiehouder Navigatorwerkmethode van de ondernemingsraad en 

PVT®



Plannen & planning
OR-plannen: 
• van doel naar resultaat

Planning: 
• wanneer gaan we het doen



Jaarplanning



Vaste onderwerpen voor de jaarplanning

• OR-vergaderingen
• Commissievergaderingen
• Overlegvergaderingen
• Artikel 24-overleg (2x)
• Agendavergaderingen DB
• OR-scholing
• Commissiescholing
• Overleg bedrijfsarts
• Evaluatie arbodienst

• VOT-overleg
• OR-jaarverslag
• OR-verkiezingen
• Beleidsdagen organisatie



Variabele onderwerpen jaarplanning

• Adviesaanvragen
• Instemmingsverzoeken
• Initiatiefvoorstellen OR
• Overleg met RvC of RvT
• Overleg met vakorganisaties
• Overleg met in- of externe 

deskundigen
• Achterbanoverleg
• …



Vergaderen als kernactiviteit van elke OR/PVT

• Agenda & notulen als basis voor het overleg
• Agenda & notulen als basis voor de OR-plannen & planning
• Notulen met besluiten en daaruit voortvloeiende actielijst



Agenda voor de OR-vergadering 
Datum: 29-5-2018
Tijd: 9.00 – 12.00 uur 
Plaats: Vergaderkamer 2 
Tijdstip Agendapunt Betreft Doel van de 

bespreking
I
O
B

Bespreekvorm Benodigde voorbereiding 
door vergaderdeelnemers

9.00 1.Opening Formele opening van de 
vergadering onder 
mededeling van afwezigen

Start vergadering + 
vaststellen of quorum 
aanwezig is

- Op tijd aanwezig en 
geïnstalleerd zijn

2. Vaststellen van de 
agenda 

Inhoud vergadering Vastgestelde agenda B Reactiemogelijkheid Nalopen van agendavoorstel op 
nut en nodigheid agendapunten.
Voorstel voor eventuele 
aanpassing noteren

3. Mededelingen OR-voorzitter doet korte 
mededelingen over niet-
geagendeerde onderwerpen
Ook OR-leden kunnen hier 
mededelingen doen 

Stavaza niet 
geagendeerde 
onderwerpen

I Inbreng van OR-voorzitter  
Geen discussie over deze 
onderwerpen.

Mededelingen – voor zover niet 
schriftelijk verspreid – noteren 
en meenemen naar de 
vergadering

9.15 4. Notulen van de 
vorige OR-vergadering 

Notulen OR-vergadering d.d. 
24-4-2018

Definitief vaststellen van 
de tekst

B Reactiemogelijkheid Notulen lezen en voorzien van 
op- of aanmerkingen

Naar aanleiding van… Gelegenheid tot het 
stellen van vragen voor 
zover niet geagendeerd 
(geen discussie)

I Reactiemogelijkheid Vragen formuleren, eventueel 
tijdig schriftelijk indienen, zodat 
direct antwoord mogelijk is

Actielijst nalopen Geactualiseerde actielijst 
vaststellen + afspraken 
over lopende acties

B ‘Actievoerders’ op naam 
rapporteren stavaza

Actielijst nalopen op uitvoering 
en voortgang afgesproken acties



9.45 5. Adviesaanvraag 
reorganisatie

Aanpassing 
zeggenschapsstructuur voor 
de organisatie 

Bijgevoegde stukken: 
∇ organogram oude 

situatie
∇ organogram nieuwe 

situatie
∇ profielschetsen van 

divisiemanager, 
algemeen manager, 
hoofd intramurale 
diensten, hoofd 
extramurale 
diensten, hoofd staf.

OR stelt inhoudelijk 
advies op, waarin de OR 
de bevoegdheden zo laag 
mogelijk in de organisatie 
wil beleggen

OB 1. Brainstorm om 
toetsingspunten e.d. te 
inventariseren

2. Clusteren van 
toetsingspunten

3. Wegen van 
toetsingspunten

4. Verdere onderbouwing 
uiteindelijke keuzes

5. Samenvatting en 
afspraken over 
afhandeling adviesbrief 
+ communicatie met 
achterban

OR-leden hebben de stukken 
gelezen en vragen, visie, 
standpunten, argumenten, 
toetsingspunten voorbereid.

11.15 6. Beoordelings-
regeling 

Instemmingsverzoek 
aanpassing 
beoordelingsregeling
Doel van de OR: regeling die 
willekeur zo veel als mogelijk 
uitsluit.
Projectgroep van de OR 
heeft dit onderwerp 
voorbereid (zie rapportage) 

OR stemt – al dan niet - in OB • Toelichting door 
projectgroep met 
drietal kernvragen ter 
beantwoording

• Rondje met 
antwoorden + 
argumenten

• Samenvatten
• Keuze maken

• Instemmingsverzoek 
lezen + voorgestelde 
regeling

• Rapportage projectgroep 
lezen en 3 kernvragen 
voorlopig beantwoorden. 
Neem antwoorden mee 
naar de vergadering

Tijdstip Agendapunt Betreft Doel van de 
bespreking

I
O
B

Bespreekvorm Benodigde voorbereiding 
door vergaderdeelnemers



Tijdstip Agendapunt Betreft Doel van de 
bespreking

I
O
B

Bespreekvorm Benodigde voorbereiding 
door vergaderdeelnemers

11:30 7. Commissies Arbocommissie
De commissie levert 
schriftelijke rapportage aan 
over de stand van zaken met 
toelichting op het dilemma

Gezamenlijk besluit over 
keuze voor RI&E

OB • Commissie geeft 
toelichting op dilemma 
over de RI&E (zie 
rapportage)

• Argumenten via 
MindMap 
inventariseren

• Argumenten wegen 
(vraag, eis, breekpunt)

• Besluit nemen
• Actie afspreken

• Rapportage commissie 
lezen + gedachtevorming 
over het geschetste 
dilemma. Neem notities 
mee naar de vergadering

11.45 8. Rondvraag Gelegenheid tot het stellen 
van vragen

Ruimte om aandacht voor 
niet geagendeerde 
onderwerpen te vragen

I Vragen stellen
GEEN DISCUSSIE

Vragen noteren die aan de orde 
moeten komen. Eventueel 
voorstel doen voor verdere 
behandeling/actie.

11.55 9. Sluiting Afsluiting vergadering Formele afronding 
vergadering

Mededeling van de voorzitter Eventueel vervolgafspraken 
noteren in de agenda



Notulen OR-vergadering
Datum: 29-4-2018
Tijd: 9.00 – 12.00 uur 
Plaats: Vergaderkamer 2 
Agendapunt Betreft Bespreking Besluit/actie
1.Opening Formele opening van de vergadering onder 

mededeling van afwezigen
Afwezig: Mw. M. Visser. 
Dhr. L. de Boer tot 11:00 uur aanwezig

-

2. Vaststellen van de agenda Inhoud vergadering Agenda is vastgesteld. Agendapunt 7 is 
komen te vervallen i.v.m. het intrekken van 
het voorstel door de bestuurder.

-

3. Mededelingen OR-voorzitter doen korte mededelingen over 
niet-geagendeerde onderwerpen
Ook OR-leden kunnen hier mededelingen doen 

- Aankondiging OR 
Actualiteitencongres OR Rendement 
op 29-5-2018; aanmelding via 
secretaris

- Dhr. B. Visser verlaat de organisatie 
en vertrekt per 1-7 uit de OR. Dat 
betekent een vacature voor de 
kiesgroep ‘kantoor’ die door de 
eerstvolgende reservekandidaat kan 
worden opgevuld.

- Reservekandidaat inlichten over OR-
lidmaatschap per 1-7-2018 door secretaris

4. Notulen van de vorige OR-
vergadering 

Notulen OR-vergadering d.d. 24-4-2018 Notulen ongewijzigd vastgesteld -

Naar aanleiding van… Voorstel om voortaan vaker op wisselende 
locaties als OR te vergaderen en de 
vergadering te combineren met 
werkplekbezoek en achterbancontact 

Aldus besloten. 
Secr. maakt rooster. 
Commissie PR maakt voorstel voor invulling 
werkplekbezoek en achterbancontact. 

Actielijst nalopen Project ‘zelfroosteren’ loopt nog door. Alle 
andere acties zijn uitgevoerd.

Project ‘zelfroosteren’ wordt voortgezet. 
Terugrapportage in de volgende OR-
vergadering



Houd rekening met de OR-cyclus



Voorsorteren



OR-doelen voor het OR-werkplan I

• Werkoverleg bevorderen
• Discriminatie tegen gaan
• Gelijke behandeling bevorderen
• Toezicht houden op naleving arbeidsomstandigheden
• Toezicht op naleving arbeidsvoorwaarden
• Autonomie van werknemers bevorderen
• Arbeidsdeelname van gehandicapten en minderheden bevorderen



OR-doelen voor het OR-werkplan II
• Willekeur tegen gaan
• Werkdruk verlagen
• Horizontale mobiliteit bevorderen
• Milieu bevorderen
• Duurzaamheid van personeel bevorderen
• Opleidingsbeleid bevorderen
• …



OR-doelen
Positief geformuleerd

Binnen OR-controle

Toetsbaar

Duidelijke context

Ecologisch verantwoord



Filmpje



Samenwerken in een driehoek
Inhoud

ProcesProcedure



Plannen voor/met de OR
• Plannen hebben een OR-doel
• Plannen beschrijven de activiteit (wat 

en hoe)
• Plannen maken duidelijk wie het gaat 

uitvoeren
• Plannen geven een overzicht van 

beschikbare en benodigde informatie
• Plannen hebben een tijdsplanning





• Wie is Allen?



Software voor de OR
• Hulpmiddel om digitaal te werken

• OneNote (onderdeel van Microsoft Office)
• Trello (gratis)
• BoardPacks
• RocketMeetings (€ 7,99 per maand/per 

deelnemer)
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