Ondernemingsraad
goed georganiseerd
De medezeggenschap en permanente educatie

Leercirkel Medezeggenschap
Als ondernemingsraad is het van
belang dat u continuïteit borgt.
Dat doet u door nieuwe leden te

Wat willen we bereiken?

werven en op te leiden. Ook is het

• Missie, visie en werkplan (2 dagen)

van belang dat u een samenhangende aanpak kiest, waardoor
u als gezamenlijke ondernemingsraad optreedt, met ieder een
eigen rol.
In de opzet van de leercirkel, door
SEP ontwikkeld, is sprake van

Evalueren en bijstellen
• Evalueren en bijstellen
werkplan (1 dag)
• Teambuilding (2 dagen)

‘staart’. Hierdoor krijgt u een
permanente verbetercyclus voor
uw ondernemingsraad.

Onderweg met de OR
• Een reorganisatie komt
eraan en nu? (2 dagen)
• Participatie en de OR (1 dag)
• Arbo en de rol van de OR (1 dag)
• HRM en de rol van de OR (2 dagen)

Mogelijk zijn niet alle onderdelen
op u van toepassing. U kiest zelf
welke opbouw u wilt in uw
leercirkel. U houdt de regie!

• Basiskennis OR (1 dag)
(2 dagen)

integrale aanpak met samenhang.
maar hebben een ‘kop’ en een

• e-learning: Basiskennis OR-lid
• Organisatie en taakverdeling

permanente educatie met een
De interventies staan niet los,

Leren en afbakenen

• Skills in onderhandelen (2 dagen)

Medezeggenschap
in de praktijk
• Casuïstiek bespreken
(4 dagdelen per jaar)

1. Wat willen we bereiken?

2. Leren en afbakenen

Missie, visie en werkplan (2 dagen)

e-learning: Basiskennis OR-lid

Wat voor een OR willen we zijn? (visie en missie)

In deze e-learning krijgt u als beginnend OR-lid inzicht in uw rollen en
bevoegdheden, weet u wat de OR kan en mag betekenen voor de

• Visie van de OR bepalen

• Welke zaken spelen er in de

• Missie van de OR bepalen

organisatie en in de OR?

• Doelen van de OR bepalen

• Over welke competenties

• Taak, plaats en rol:
- taken OR en OR-leden
- gesprekspartner
- onafhankelijkheid
- belangenbehartiging

beschikken de OR-leden?

organisatie en leert u over de instrumenten die de OR tot haar
beschikking heeft.
Vraag gratis een demo aan om een impressie te krijgen van onze
e-learning voor OR-leden. Mail naar diensten@sep.nl.

2. Leren en afbakenen
Basiskennis OR (1 dag)

Organisatie en taakverdeling (2 dagen)

De WOR en de ondernemingsraad

De gevorderde ondernemingsraad

Inleiding en uitleg WOR en

Na deze training:

de belangrijkste taken van een OR
• oorsprong WOR
• essentie WOR
• taken en rechten OR
• taakverdeling OR
De organisatie van de medezeggenschap
• wat speelt er in de organisatie?
• structuur
• commissies
• medezeggenschap volgt
zeggenschap
• overleg met de bestuurder
• de achterban en communicatie

Taakverdeling OR:

Na deze training:

voorzitter, secretaris en commissies
• is duidelijk wat mag en kan als
ondernemingsraad
• weet u wat de rechten en plichten zijn

• wat is doelmatig?
• competenties
• doelen OR

• zijn de taken van de OR weer duidelijk
verdeeld
• heeft u een duidelijk beeld van de relatie

• speerpunten

met de bestuurder en welke stappen u

• kunt u een duidelijke taakverdeling maken

• voorzitterstaken

als OR kunt zetten om die relatie te

• is duidelijk wat er speelt binnen de

• taken secretaris

verbeteren

van de OR

onderneming
• weet u hoe u een effectief overleg

• taken ambtelijke secretaris
• commissies: checklist

kunt voeren met de bestuurder
• weet u waar de OR de komende
periode concreet mee aan de slag gaat
• kunt u de achterban erbij betrekken

• heeft u een werkplan gemaakt om de
achterban te mobiliseren en te betrekken
bij de medezeggenschap

Organisatieveranderingen en samenwerken
• belangrijke wijzigingen
• relatie OR met bestuurder
• tijdige informatie
• meenemen in ontwikkeling
• verhouding OR en bestuurder
• belang van de achterban
• it takes two to tango
• organisch en dynamisch organiseren
• randvoorwaarden

3. Medezeggenschap in de praktijk
Praktijkcasuïstiek met ondersteuning (4 dagdelen)
Na deze training:

Op basis van praktijkcasuïstiek krijgt u
ondersteuning en begeleiding. In complexe
adviesvraagstukken is het prettig om met een
externe onafhankelijke partij te sparren over
uw rol als OR en de adviserende danwel
instemmende taak die u heeft.
• Praktijksituaties en behandeling in
subgroepen:
- adviesprocedure en checklist
- in groepen (onderdelen van) een advies
in concept maken en bespreken
• Bespreken concept-instemming OR:
- instemmingsprocedure en checklist
- in groepen (onderdelen van een) advies
in concept maken en bespreken
• Bespreking praktijksituaties én
uitgebreide uitleg specifieke procedures:
- negatief advies aan bestuurder
- geen instemming verlenen
- initiatiefrecht: checklist initatief OR
- geheimhoudingsplicht
- recht op financiële informatie
- uitbreiding rechten OR
- uitbreiding instemmingsrecht
- benoeming bestuurder
- faciliteiten OR-werk
- beroepsprocedure
- taakverdelingen
- betrekken medewerkers bij OR-werk

• heeft u meer praktische ervaring die u kunt
gebruiken in het OR-werk
• heeft u veel tips gekregen met betrekking
tot uw eigen functioneren
• heeft u een eigen advies- of instemmingstraject doorgenomen en bepaald waar
leermomenten en sterke punten liggen
• heeft u meer inzicht in het overleg met de
bestuurder en de opties van een
bestuurder
• heeft u kennisgenomen van de
mogelijkheden om de ondernemingsraad in
een (nog) betere positie te brengen
• beseft u dat het onderhandelen eerder
begint dan u denkt en leert hoe de
ondernemingsraad hieraan deelneemt om
écht invloed te krijgen
• heeft u een conceptadvies of conceptinstemming gemaakt
• heeft u een duidelijk beeld van de rechten
van de OR
• zijn de taken van de OR duidelijk verdeeld
• heeft u een werkplan gemaakt over de
communicatie met de medewerkers

4. Onderweg met de OR
Een reorganisatie komt eraan, en nu? (2 dagen)
Reorganisatie, fusie, herindeling en de gevolgen hiervan
• Reorganisatie en bezuinigingen:

• Fusie / herindeling:

Na deze training:
• heeft de OR kennis van alle aspecten van

• heeft de OR geleerd een gelijkwaardige

- voldoende gemotiveerd

- verschil fusie en samenwerking

een reorganisatie / fusie en de gevolgen

gesprekspartner te zijn voor de bestuurder

- is er een rol voor vakbonden?

- vorm fusie / samenwerking

ervan, alsmede van de bevoegdheden en

bij de (aanpak van) reorganisatie

- negatieve consequenties personeel

- doel

de rol van de OR

- sociaal plan

- organisatorische gevolgen

- tijdelijk of onbepaalde tijd

- personele gevolgen

krijgen op de besluitvorming o.a. door

- omkeerbaar of onomkeerbaar

- waar komt zeggenschap te liggen en de

fasegewijs te adviseren

- adviesrecht of instemmingsrecht
- negatief advies OR / geen instemming

gevolgen voor de medezeggenschap
• Wat is een sociaal plan?
• Hoe beoordeel je een sociaal plan?

• heeft de OR geleerd meer invloed te

• werkt de OR samen aan de opties voor
advisering bij een eigen (aankomende)
advies- of instemmingsaanvraag
• beschikt u over een werkplan waarmee de
achterban betrokken kan worden bij de
reorganisatie

4. Onderweg met de OR
Participatie, hoe doe je dat? (1 dag)
De ondernemingsraad en de achterban
• directe en indirecte participatie
• hoe betrekken we als OR meer
medewerkers bij de advies- en
instemmingsprocedure?
- bezoeken

Na deze training:
• heeft de OR een duidelijk beeld en inzicht
in directe en indirecte participatie
• heeft de OR een stappenplan ontwikkeld
over de realisatie van de participatie

- media
• hoe organiseren we participatie?
• stappenplan communicatie

Arbo en de rol van de OR (1 dag)
Gevolgen wijziging Arbowet per 1 juli 2017
• open spreekuur
• vrije toegang werkvloer door bedrijfsarts
• second opinion
• grotere medewerkersbetrokkenheid
• rol preventiemedewerker
• basiscontract arbodienstverlening
• arbo-beleidsplan OR
• checklist preventiemedewerker
• checklist Arbobeleid

Na deze training:
• heeft de OR een duidelijk beeld van de
gewijzigde Arbowet en de gevolgen
hiervan voor de organisatie, de
medewerkers en de OR

4. Onderweg met de OR
HRM en de rol van de OR (2 dagen)
• welke bevoegdheden heeft de OR?
• basisbegrippen van het HR-beleid
• meepraten, -denken en -beslissen op
strategisch, tactisch en operationeel
niveau
- beleidsnota’s
- strategisch personeelsplan
- meerjarenramingen
- reorganisaties
- functiewaarderingssysteem
- ziekteverzuim
- werving en selectie
- werkoverleg
- werktijdenregeling

Na deze training:
• heeft de OR meer inzicht in (strategische)
beleidsnota’s en de gevolgen ervan voor de
organisatie en medewerkers
• heeft de OR inzicht in het belang van
HRM-beleid
• heeft de OR inzicht in de kwaliteit van
zowel beleid als de uitvoering van HRM
• weet u welke rol de OR bij de
optimalisatie van HR-regelingen kan
spelen

Skills in onderhandelen (2 dagen)
• technieken bij onderhandelen
• begrijpen wat er níet gezegd wordt
• taak- en rolverdeling van de
OR-overlegvergadering
• checklist invloed uitoefenen
• analyseren wat er is geconstateerd
tijdens een OR-vergadering en een
OR-overlegvergadering:
- hoe verloopt een OR-vergadering?
- hoe wordt een overlegvergadering
georganiseerd?
- hoe verloopt een overlegvergadering?
- hoe stellen de OR en de bestuurder
zich op?

- klachtenregelingen

- hoe is de leiding van de vergadering?

- instemmingsrecht: er wordt een case

- welke besluiten worden genomen en

behandeld waarbij instemming
wordt gevraagd aan de OR

welke niet?
- welke vaardigheden passen de OR en
de bestuurder toe?

Over deze training:
Wij bezoeken een OR-vergadering en een
OR-overlegvergadering en u krijgt een
uitgebreid mondeling advies.

5. Evaluatie en bijstellen
Opfristraining, evaluatie en bijstellen (1 dag)
• werkplan OR doornemen
• de rechten van de OR:
- recht op scholing / faciliteiten
- overlegrecht
- initiatief- en informatierecht
- adviesrecht
- instemmingsrecht
- speciale taken van de OR
- passief en actief informatierecht

Na deze training:
• heeft u inzicht in wat er speelt in de
organisatie en OR en wat nieuwe leden
moeten weten
• worden de functies opnieuw verdeeld
• is de werkwijze en de organisatie van de OR
duidelijk voor iedereen
• heeft u een conceptwerkplan
• kunt u omgaan met advies- en
instemmingsaanvragen
• begrijpt u het overleg met de bestuurder
• weet u gebruik te maken van elkaars
competenties

Teambuilding (2 dagen)
• Kan de onderlinge samenwerking,
taakverdeling en teambuilding anders
of beter?
- taakverdeling en rollen OR-leden
- competenties OR-leden
- opleiding
- teambuildingactiviteiten met OR-leden
- behandeling van de casus

Na deze training:
• zijn de taken van de OR duidelijk verdeeld
• heeft de OR een duidelijk beeld van de
competenties van de OR-leden
• heeft de OR een eigen opleidingsplan
gemaakt
• heeft de OR gewerkt aan teambuilding en is
het onderlinge vertrouwen versterkt

Wat doet de OR voor élke ambtenaar?

Modulair, maatwerk of casuïstiek?

e-learning voor elke ambtenaar:
gemeentebrede basiskennis
Als ondernemingsraad komt u op voor uw achterban. Maar weet uw achterban wat de OR doet?
In deze toegankelijke e-learning wordt dit aan de ambtenaar uitgelegd. De cursus is uitermate
geschikt om op te nemen in het introductieprogramma van nieuwe medewerkers in uw
organisatie of als promotie voor de ondernemingsraad.

Vraag gratis een demo aan.

Maatwerk

Onderzoek en advies

Heeft u een specifieke leerbehoefte binnen uw

Heeft u vragen over een (dreigend)

ondernemingsraad en is dit niet op te lossen

organisatieprobleem? Wilt u over de plannen

met een standaard trainingsprogramma? Dan

van uw bestuurder de mening van een

kunt u kiezen voor een maatwerktraining. Het

onafhankelijke partij? Of heeft u een andere

is mogelijk om een trainingsprogramma

onderzoeksvraag?

helemaal op maat te maken; over elk denkbaar
OR-thema, voor een beginnende en een

Wij helpen u graag verder.

gevorderde OR.

Opleidingsbudget OR en kosten
SER richtlijnen
Elk OR-lid heeft - op basis van de WOR - recht

De bestuurder heeft de verplichting deze

op minimaal vijf dagen scholing per jaar

scholing te betalen en heeft geen recht op het

(€ 995,- per dagdeel aan agogische kosten).

bepalen van de cursusinhoud. De

Voor leden van een OR-commissie zijn dat drie

ondernemingsraad moet wel in overleg over

scholingsdagen per jaar (€ 170,- per dagdeel

het moment en de locatie van de scholing.

per deelnemer).
Bent u OR-lid én commissielid, dan heeft u in
totaal recht op minimaal 8 scholingsdagen per
jaar.

De tarieven van de
Leercirkel Medezeggenschap
vallen binnen de richtlijnen
van de SER.

Heeft u interesse in ons aanbod
voor de ondernemingsraad?

Wilt u meer informatie,
een demo-account voor de e-learning
of geheel vrijblijvend een offerte ontvangen?

Bel of mail ons!
024-3021010
diensten@sep.nl

www.sep.nl

