
 
 

Trainingsdag  “Nieuw in de OR”  

09:30 uur Opening  

• bespreking van het programma en de werkwijze 
 
09:45 uur         De WOR in een notendop 
 Kennis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) vormt de basis, het fundament 

onder het OR werk. Als OR-lid is het van belang dat je inzicht hebt in de belangrijkste 
rechten en plichten van de OR en van de bestuurder. We besteden aandacht aan de 
interpretatie van die rechten, en de toepassing ervan in de praktijk.  

 
 Doelstelling:  
 Inzicht krijgen in de belangrijkste rechten vanuit de Wet op de Ondernemingsraden en 

verkennen van de mogelijkheden voor een praktische invulling van deze rechten in de 
eigen organisatie.  

 
 Werkwijze: 

▪ Inleiding over de volgende onderdelen van de WOR: Adviesrecht, 
instemmingsrecht, initiatiefrecht, informatie- en bespreekrecht 

▪ Bespreken van herkenbare praktijksituaties en de rol die de OR hierbij kan spelen. 
 

12:30 uur Lunchpauze 

13.15 uur Medezeggenschap in de praktijk 
 Wat is de meerwaarde van de OR binnen jouw organisatie? Hoe ga je om met vragen 

van collega’s? Hoe stel je jezelf op in het overleg met de directie/bestuurder?  

 Doelstelling:  
 Inzicht krijgen in de positie van de OR en benoemen van een visie op het OR-werk.  
  
 Werkwijze: 

▪ Discussie vanuit een aantal stellingen met ‘uitersten’ die helder maken waar de 
OR voor staat. Daarbij maken we tevens kennis met een belangrijke vaardigheid 
voor ieder OR-lid, namelijk overtuigen en argumenteren. 

▪ Inleiding over de efficiënte werkwijze van een OR 
 
14:15 uur Mijn rol als OR-lid  
 Een nieuw OR-lid wil natuurlijk zo snel mogelijk mee kunnen doen met de 

werkzaamheden van het OR-team. We besteden aandacht aan jouw positie als OR-lid. 
Wat heb je nodig om snel een bijdrage te kunnen leveren in het OR-team? 

 
 Doelstelling: 
 Inzicht krijgen in de rol, taken en verantwoordelijkheden van een OR-lid en het 

opstellen van een persoonlijk inwerkplan. 
  
 Werkwijze: 

▪ Inleiding over competentieprofiel van een OR lid 
▪ Opdracht “eigen inwerkplan” 
▪ Toelichting op ontwikkelmogelijkheden naar een professionele OR 

 
16:30 uur Evaluatie en einde 


