
• Welkom!

• Pak je smartphone en ga naar KAHOOT.it



Wat kom je hier halen vandaag?



Wie ben ik?



En de OR?

• Afname van verkiezingen (profitsector 60% verkiezingen en 

non-profitsector 40% verkiezingen)

• Weinig betrokkenheid van de collega’s bij de 

ondernemingsraad (tenzij het helder wordt wat ontwikkelingen 

voor hen betekenen)

• Bestuurder tuigt andere vormen van betrokkenheid op zoals 

medewerkers bottum-up laten meedenken of het vormen van 

projectgroepen en werkgroepen waar medewerkers in 

meedenken

• Wie praat er maandelijks over de OR in de kroeg?

• Kortom: tijd rijpt voor het nadenken over de toegevoegde 

waarde van de ondernemingsraad. 
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“Universiteit verloochent haar opdracht”
-De Volkskrant

“Medewerkers krijgen meer vertrouwen 

en verantwoordelijkheid”       - MVO trend rapport

“Multinationals verhuizen directies naar Azie 
en VS”                                                       - Financieel Dagblad

“Kamp: Sociale zekerheid moet helemaal anders”
- De Volkskrant

“Mede-eigenaarschap werknemer leidt tot betere bedrijfsprestaties”
- Tijdschrift Controlling



Politieke dynamiek

• Politiek wispelturigheid (zie UWV)

• Politieke partijen weten niet goed meer wat de achterban wil



• Ontwikkelingen in de medezeggenschap legitimiteit van de 

ondernemingsraad neemt af (en verkiezingen zijn niet per 

definitie een legitimiteitsbron maar wel een graadmeter)

• Maatschappelijke ontwikkelingen  ondersteunt de 

medezeggenschap ontwikkelingen of niet? (bypass)

• Politieke ontwikkelingen  steeds meer geroep om vanuit 

medewerkers beleid vorm te geven. Weten wij het niet het 

beste? (zie ook oprichting OR-Kracht! Voor mz in de publieke 

sector)



Professionele 

medezeggenschap
• Weten wat collega’s belangrijk vinden

• Sluit aan op de ontwikkelingen in de organisatie

• Zorgt dat hij het verschil maakt. 



Belang van verschillende 

vormen van participatie (hfdst
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Vertegenwoordiging door 

verschillende partijen
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Gewenste rol van de OR vanuit 

medewerkersperspectief
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Medewerkersbetrokkenheid bij 

beleidsvorming



Weet u waar de OR zich mee 

bezig houdt?





Wat is ideale 

medezeggenschapsterras?



Multi Dimensionaal Sturen (MDS/hfdst 9)
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Experiment I:

meetbare resultaten 

formuleren en transparant zijn

De bedoeling: van de NPB-leden van medezeggenschap (voorbeeld)

Wij zorgen voor een inspirerende en innovatieve organisatie waar iedere 
medewerker veilig kan werken aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling ten 
behoeve van een toekomstbestendig WKJ. Wij zorgen voor het verbeteren 
van de besluitvorming door de stem van alle medewerkers te mobiliseren
en tijdig door te laten klinken in alle lagen van de organisatie. 



Medezeggenschap in 1 dag: Hoorn

19Co-creatie



Bureau Halt, gemeente 

Amsterdam, DiakonesseHuis



Experimenten

• Gemeente Hengelo: “wij heffen onszelf op als we weer geen 

verkiezingen weten te organiseren”

• CBS: “versnelde adviesprocedure”

• Maastrichter Ziekenhuis: “werken aan directe 

medezeggenschap en persoonlijk leiderschap”

• Waterschap: beloon medezeggenschap

• Gevangenis: samen met de or, bestuurder en mt verstevigen we 

de organisatie

•  toewerken naar goed gefundeerde aanpakken om 

medezeggenschap te veranderen, vernieuwen en 


