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ondernemingsraden



Naar Een Moderne 
en Strategische 
Ondernemingsraad?
Nederland  ontwikkelt  zich snel.  Er worden 
belangrijke  besluiten  genomen  over de 
arbeidsmarkt,  de  economische  groei  gaat 
langzaam en internet zorgt er voor dat alles 
sneller  gaat.  Met  deze  training  willen 
Marloes  Pomp  en  Bob  Vermaak  de 
ondernemingsraad  naar  een  next  level 
tillen.  Een  ondernemingsraad  die  op 
strategisch  niveau  invloed  kan  uitoefenen 
en  goed  in  staat  is  de  medewerkers  te 
betrekken bij zijn adviezen en functioneren. 
Een  ondernemingsraad  die  bijdraagt aan 
het  vergroten  van  de  betrokkenheid  bij  de 
organisatie en elkaar. Daarom een mix van 
inhoud,  teambuilding  en  werkelijk 
kennismaken  met  nieuwe  tools.  Tijdens  de 
training werken we al met de onderdelen en 
gaan we de stap zetten naar een OR 3.0. 

 
KENNISMAKING MET ELKAAR 
Door middel van onze digitale identiteit maken we kennis met elkaar. Wat is er 
over jou bekend op internet? 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS OVER DE ONDERNEMINGSRAAD 
In het kort en met spannende beelden maak je kennis met het ontstaan van de 
ondernemingsraad. Waar ligt het begin van de medezeggenschap en waar staan 
we anno 2014? 

  

DAG 01



ACTUELE ONDERWERPEN BINNEN UW ORGANISATIE EN DE WET 
OP DE ONDERNEMINGSRADEN
Bij het ontwikkelen van de visie van de OR op de toekomst van de organisatie 
bespreken we ongetwijfeld een aantal actuele zaken binnen de sector waarin
jullie werkzaam zijn. We bekijken welke dilemma’s daar aan vast zitten en welke
ruimte de Wet op de Ondernemingsraden dan biedt. We behandelen de Wet als 
middel en niet als doel. Voor overheidsondernemingsraden staan we expliciet 
stil bij het ‘politiek primaat’. 

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN: VAN ROBOTS OP DE 
WERKVLOER TOT JE SALARIS IN BITCOINS! WELKE VISIE 
FORMULEERT DE ONDERNEMINGSRAAD? 
In een uur word je bijgepraat over de belangrijkste trends en ontwikkelingen die 
op organisaties afkomen. Samen denken we na over de consequenties hiervan 
in de toekomst, zowel voor de organisatie als de medezeggenschap. Zo zullen 
robots  bijvoorbeeld  binnen  enkele  decennia  30  - 40  %  van  de  huidige  arbeid 
overnemen. Hiervoor komt slechts 10% aan nieuwe banen terug. Hoe kun je je 
hier als organisatie op voorbereiden? We ontwikkelen een visie vanuit de OR op 
de komende vijf jaar. Waar moeten we op anticiperen? Hiermee sluiten we aan 
bij de oproep van SERvoorzitter Draijer:  

“ondernemingsraden ontwikkel je 
eigen beeld van de toekomst!” 

(MNOcongres 2014)

DE VERANDERENDE ROL EN FUNCTIE VAN DE 
ONDERNEMINGSRAAD. WELKE ROL GA JIJ BINNEN HET TEAM 
INVULLEN?
De toekomst van de OR ligt op strategisch niveau. Hier helpt een eigen visie bij 
maar ook een goede ondersteunende structuur (bijvoorbeeld met behulp van 
de  referendumapp).  Een  OR  die  op  strategisch  en tactisch  niveau  invloed  wil 
hebben, zal werk moeten maken van het ontwikkelen van het meest optimale 
team. Welke rol ga jij vervullen?

 



 
KENNISMAKING MET ELKAAR 
Door middel van onze digitale identiteit maken we kennis met elkaar. Wat is er 
over jou bekend op internet? 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS OVER DE ONDERNEMINGSRAAD 
In het kort en met spannende beelden maak je kennis met het ontstaan van de 
ondernemingsraad. Waar ligt het begin van de medezeggenschap en waar staan 
we anno 2014? 

  

INTERN SLIMMER SAMENWERKEN VIA EEN ONLINE 
SAMENWERKINGSRUIMTE EN HANGOUTS 
In  deze  modulen  leer  je  hoe  je  als  OR  zelf  zo  efficiënt  mogelijk  kunt 
samenwerken  middels  een  online  samenwerkingsruimte.  We  laten  je  de 
verschillende  alternatieven  zien  en  samen  besluiten  we  welke 
samenwerkingsruimte  voor  jullie  geschikt  is.  Vervolgens  leer  je  de  digitale 
vaardigheden om deze optimaal te gebruiken. Tevens laten we zien hoe je gratis 
met meerdere mensen online kunt vergaderen via een Hangout.

PARTICIPATIE: HOE ORGANISEER JE DAT IN DEZE TIJD? VAN 
BARRICADE NAAR APP 
De  huidige  tijd  vraagt  om  andere  werkwijzen  om  medewerkers  te 
enthousiasmeren bij medezeggenschap. Maar hoe doe je dat eigenlijk? We laten 
diverse  online  en  offline  werkvormen  zien,  en  bespreken  bij  welk  type 
onderwerpen welke werkwijze het meest effectief is. Denk bijvoorbeeld aan een 
speciale  medezeggenschapsapp  en  tools  die  je  kunt  gebruiken  om  een 
thermometer in de organisatie te steken.

VERGEET OUDE OR TERMEN. HOE NIEUWE WOORDEN JE 
HELPEN BIJ HET VERNIEUWEN VAN MEDEZEGGENSCHAP
Bestaande  terminologie  roept  vaak  teveel  negatieve  associaties  oproepen, 
terwijl we willen dat medezeggenschap juist weer leuk gaat worden! Samen gaan 
we op zoek naar een lijst met nieuwe woorden die passen bij jouw organisatie. 
Deze nieuwe woorden koppelen we aan de visie van de OR. 

HET OPSTELLEN VAN EEN MEDEZEGGENSCHAPSBLOG EN HET 
GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA 
Het openbaar maken van de notulen is vaak onvoldoende om medewerkers op 
de  hoogte  te  houden  van  het  OR  werk.  In  deze  module  leer  je  hoe  je  zelf 
eenvoudig een blog kunt opzetten, welke  je bijvoorbeeld op het  intranet kunt 
plaatsen. Ook leer je hoe je social media kunt gebruiken om medewerkers op de 
hoogte te houden en om input op te halen. De training ronden we af met een 
concrete  andere  werkwijzen.  Afspraken  en  opdrachten  die  Marloes  Pomp  en 
Bob Vermaak na afloop monitoren via een afgesproken werkwijze. Zo dragen 
wij ook na de training bij aan de nieuwe stap. 
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