
Wiekiesjij?
ondernemingsraden



Medezeggenschap 
in “Een Uurtje”

DOELEN
 Efficiëntere en effectievere besluitvorming
 Meer betrokkenheid van iedereen bij het besluitvormingsproces
 Dynamische dag waarin medewerkers, leidinggevende, directie en OR samen tot een  
 besluit komen waarmee iedereen verbinding heeft
 Betrokkenheid vanuit inhoud

RESULTATEN
 Snellere afronding van een advies- of instemmingstraject
 Initiatieven van de ondernemingsraad via dezelfde structuur in de organisatie van de  
 grond krijgen
 Medewerkers die een besluit snappen, voelen wat de bedoeling is en daarmee ook eerder  
 geneigd zullen zijn dit uit te voeren en verantwoordelijkheid te nemen
 Het proces van de WOR komt niet onder druk te staan (in acht nemen dat alle informatie  
 voor handen is, op dat moment, om een besluit te nemen)
 OR heeft meer contact met de achterban en de bestuurder heeft iedereen meegenomen  
 in de beslissingen waarbij niet iedereen gelijk kan hebben. ¹

WANNEER
Deze dag is in te zetten op momenten als:
 Wanneer er een strategische keuze moet worden gemaakt (samenwerking, bezuiniging,  
 investering) om medewerkers te laten meedenken over de keuzes en input te geven hoe  
 die keuzes versterkt kunnen worden
 Wanneer de OR advies of instemming moet verlenen (conform de WOR) 

WAAROM?
Omdat medezeggenschap en participatie sneller kan, 
met meer betrokkenheid van iedereen en het zal 
leiden tot meer contact tussen directie, OR en 
medewerkers. Daarnaast is de tijd rijp voor snellere 
besluitvorming die past bij de dynamische manier 
van organiseren. Tot slot, kan het leiden tot meer 
verbinding tussen OR en medewerkers en 
kostenbesparingen. 



INSTRUMENTEN
 We maken gebruik van de nieuwe tools om dit mogelijk te maken
 Expertise aanwezig over de Wet op de ondernemingsraden en organisatieontwikkeling
 Kennis en kunde vanuit de organisatie wordt gebruikt om adviezen te vormen
 Mogelijk is het om vanuit de medewerkers ook de experts aan te laten schuiven in de  
 OR-vergadering en OV (14.00 tot 16.00 uur) om daarmee ook de juiste inhoud aan tafel te  
 hebben. 

¹ Wij maken hierbij gebruik van de kennis van de Rijksuniversiteit Groningen. Hier is i.s.m. met de 
trainers onderzoek gedaan naar deliberatieve besluitvorming. Dit is besluitvorming o.b.v. argumenten 
waarbij je meedoet maar niet altijd je zin krijgt. 

 09.00  Uitreiken van het dagprogramma in film of nieuwsbrief vorm. Hierin   
   worden de stappen beschreven die vandaag gezet gaan worden, wordt  
   beschreven wat het onderwerp is en wat het resultaat aan het einde van  
   de dag moet zijn.

 09.15  Peiling in de organisatie over de belangrijkste onderdelen van het   
   onderwerp. Voor of tegen/eens of oneens/etc

 10.15  Ondernemingsraad en bestuurder ontmoeten elkaar kort om even de  
   voortgang te bespreken.

 12.00  Begin expertmeeting waarin deskundigen (intern/extern) de    
   medewerkers informeren over het onderwerp. Hierbij staat de inhoud en  
   argumenten centraal. Begin om 12.00 (werktijd) en einde 13.00  
   (eigen tijd)

 13.00  Nieuwe peiling met argumenten achterlaten. Alle medewerkers laten hun  
   mening achter en moeten dat doen in combinatie met argumenten. 

 14.00  Ondernemingsraadsvergadering over de uitkomsten en bundeling van  
   inzichten in de vorm van adviezen (abstract en concreet)

 15.00  Overlegvergadering waarin OR en bestuurder met elkaar de inhoud   
   bespreken, de reacties vanuit de organisatie en de OR tot advisering over  
   kan gaan. 

 16.30  OR stelt advies op n.a.v. gesprek met de directie. Kleine aanpassingen  
   want basis staat in het concept dat om 1400 uur is opgesteld.

 17.00  OR geeft advies af aan bestuurder. 
 
   Optioneel  Advies vormgeven in een document en een visualisatie 
   (animatie, tekening, etc). 


