
Praktische TIPS…

…om vanuit Directie en HR met 

de modernisering van de OR aan 
de slag te gaan!

Sonja Kroeke



Modernisering op inhoud: naar een strategische gesprekspartner (1/2)

1. Zorg voor voldoende informele momenten. Ga bijvoorbeeld samen

naar een congres over een relevant thema.

2. Vul de algemene gang van zaken bespreking aan met strategische

onderwerpen. Maak dit interactief door bijvoorbeeld een

gastspreker uit te nodigen of een “serious game” te spelen.

3. Help de OR bij de transitie door aandacht te hebben voor 

(specifieke) opleidingen/trainingen en stimuleer deze.



Modernisering op inhoud: naar een strategische gesprekspartner (2/2)

4. Geef de ruimte voor deze rol door de OR vroegtijdig te betrekken bij 

de strategie van de organisatie en bij relevante ontwikkelingen. 

5. Promoot het OR lidmaatschap actief en geef aan wat jij daarin 

belangrijk vindt: daarmee trek je bepaalde gesprekspartners aan. 

Denk ook aan het creëren van een loopbaanpad.



Modernisering van structuur: naar een structuur die past bij de 

organisatie

1. Organiseer een “heiessie” over organisatiestructuur/ 

medewerkersparticipatie en hoe zich dit verhoudt tot de structuur 

van de medezeggenschap.

2. Agendeer de bespreking het OR reglement

3. Organiseer een jaarlijkse evaluatie van de samenwerking en maak 

de structuur daar onderdeel van.  



Praktijkvoorbeeld: stappen nominatieproces ipv OR verkiezingen

1. Profielschets OR rol

2. Online enquete: nomineren van mensen voor de rol

3. Check bij genomineerden beschikbaar voor de rol

4. Bredere (online) sessie vanuit beschikbare kandidaten, keuze maken 

voorkeur

5. Daarna vragen om motivatie voor keuze

6. Kandidaten aan het woord en vragen beantwoorden

7. Definitieve stem voor de meest geschikte personen



Tips modernisering van de werkwijze: naar doeltreffend en eigentijds

1. Stimuleer en informeer de OR over deelname in relevante 

netwerken

2. Stimuleer het gebruik van (interne) tools voor bijvoorbeeld proces-

/projectplanning. Denk ook aan vergadertools en 

besluitvormingstools. 
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Voor vragen of sparmomenten:
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