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Steeds vragen stellen aan de bestuurder heeft 
nadelen 

 
 

 

  

want vragen: 

 leggen de bal bij de ander 

 voegen niets toe aan de besluitvorming 

 geven je geen gezicht naar de achterban 

 bevestigen je afhankelijkheid 

 

Behalve: “Hoe ver zijn we in de besluitvorming?” 

 



 
 

 

  
Jullie kennen de organisatie in de praktijk: 
 
1. Wat doet ertoe voor de ‘klant’? 
 
2. Welk effect heeft een maatregel? 

Deskundigheid van de OR 



 
 

 

  
1. Niet vragen maar vinden 

 
2. Niet wachten maar doen 

 
3. Niet de wet maar de inhoud 

Drie pijlers 



 
 

 

  

De Kern 

Bij een belangrijk onderwerp dat zich aandient stelt de OR 
meteen een eigen Eerste Lijst met Toetsingspunten op. 
 
- Wat de OR belangrijk vindt (zorgen, wensen, criteria). 
- De OR-leden kennen de (mws en klanten van de) organisatie. 
- Geen discussies over zaken waarover de OR het wel eens is. 
- Plan van Aanpak over wat wanneer aan wie gepresenteerd  
   wordt (bestuurder, achterban e.a.) 
- De Lijst kan gedurende het besluitvormingstraject met de  
  bestuurder worden bijgesteld waar nodig. 
- De OR volgt de voortgang actief en onderhandelt waar nodig.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

Waarom de naam Navigator? 

De  navigator zit bij rally's naast de coureur.  
  

De  navigator zit bij rally's naast de coureur.  



 
 

 

  



 
 

 

  

Onderdelen van de routekaart  

Voorbereiding van de rally 
(C)OR missie en visie 
 

Voorbereiding van de etappe 
Eerste lijst van Toetsingspunten van de (C)OR 
opstellen 
 

De etappe 
Eerste Lijst van Toetsingspunten presenteren 
aan bestuurder 
Voortgang volgen en onderhandelen 
 

De finish 
Resultaat binnenhalen en vastleggen 
 



een oefening  

 
 

 

  

    In de OV deelt de bestuurder mee dat er aan 
gedacht wordt de organisatie eens flink op de 
schop te nemen. Nee, geen mensen eruit. We 
blijven met elkaar dezelfde dingen doen, maar 
we moeten het anders organiseren. Er zijn nu 
te veel structurele knelpunten. 

 
    De (C)OR besluit niet te wachten, maar gaat 

alvast aan de slag! 

 



 
 

 

  

Eerste Lijst Toetsingspunten opstellen (3) 

 

Opdracht: 
Formuleer toetsingspunten. 
- Geen vragen maar stellingen (achter elke vraag zit een zorg of een wens) 
- Niet negatief, maar positief 
 
Het gaat dus om je zorgen en wensen. 
Wat moet er veranderen? 
Wat moet er juist blijven? 
Zijn er randvoorwaarden? 
 

     frank@ORsucces.nu 



Willekeurig voorbeeld 

 
 

 

  

1. Er moet een managementlaag uit; 
2. Wijziging van functie-inhoud op vrijwillige basis; 
3. En onder aanbod van scholing en begeleiding; 
4. IJkpunten te voren benoemen (bestuurder + OR) 
5. Niet ten koste van lopend exploitatiebudget 
6. Meer bevoegdheden bij de uitvoerders 
7. Voortgang terugkerend punt in elke werkoverleg 
8. Gewijzigde/ nieuwe functies opnieuw beoordelen 
9. Waar mogelijk interne samenhang vergroten 
10. Beginnen met inventarisatie van knelpunten 



Ervaring 3 OR-en fuserende bedrijven 

We hebben dit heel goed kunnen gebruiken in een gesprek met 3 ORen. 
 
Een vergadering die uren zou kunnen duren terug gebracht tot 1½ uur 
 
Principe dat je vooraf begint te zoeken waar je het allemaal over eens 
bent en dat je daarna alleen hoeft te discussiëren over een paar punten.  
 
Daarover hoef je het niet persé eens te worden om toch een goed 
resultaat te hebben. 
 
We waren het allemaal eens over de belangrijkste thema’s. 
 
Een methode om heel snel punten te formuleren. 
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We zoomen hierna in op de Lijst 

Voorbereiding van de rally 
OR missie en visie 
 

Voorbereiding van de etappe 
Eerste lijst van Toetsingspunten van de OR 
opstellen 
 

De etappe 
Eerste Lijst van Toetsingspunten presenteren 
aan bestuurder 
Voortgang volgen en onderhandelen 
 

De finish 
Resultaat binnenhalen en vastleggen 
 



 
 

 

  

Eerste Lijst Toetsingspunten opstellen (1) 

7 stappen 
 
Stap 1: Vaststellen stand van zaken 
Stap 2:  Vaststellen positie OR 
Stap 3:  Inventarisatie toetsingspunten per OR-lid: ieder lid noemt zijn   
              punten; andere leden luisteren zonder commentaar 
Stap 4:  Verduidelijken van de toetsingspunten per OR-lid 
Stap 5: Toevoegen toetsingspunten (nieuwe en strijdpunten) 
Stap 6:  Tegenstrijdige toetsingspunten oplossen of parkeren 
Stap 7:  Toetsingspunten ordenen en helder formuleren  
   



 
 

 

  

Eerste Lijst Toetsingpunten opstellen (2) 

Over welk(e) beleidsonderwerp(en) willen we een 
Eerste Lijst van Toetsingspunten maken? 



 
 

 

  

Plan van Aanpak 

1. Over welke punten communiceren we nu met de bestuurder in de 
volgende OV? 

 

2.  Over welke punten stemmen we eerst informeel met de 

bestuurder af? 
 
3.  Welke punt bespreken we eerst met deskundigen binnen of buiten 

de organisatie? 
 
4.  Welke punten bespreken we eerst met leden van de achterban 

(zonder stemming te maken)? 
 
      



Mogelijke Afspraken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Welke afspraken wil de OR 
maken met de bestuurder? 
• Tijdpad  
• Eerste overleg met bestuurder:    
  presentatie  (deel van) toetsingskader 
• Voortgangsbesprekingen 
• Overleg met met de achterban 
• Overleg met andere betrokkenen 
• Aanpassen toetsingspunten 
• Bestuurder geeft steeds tijdig aan wat er  
   met toetsingspunten gebeurt 
• Snelle afhandeling door de OR 



Hoe nu verder? 

 
 

 

  

De kracht ligt in het gebruik van de lijst richting 
bestuurder, achterban en andere betrokkenen. 
 
Elke actie moet leiden tot een aanpassing van de 
Lijst.    Anders is de actie mislukt. 
 
Op het eind kan onderhandeling nodig zijn:  
We hebben meer van jou nodig dan je ons tot nu 

toe geboden hebt. 
 
 



 
 

 

  

Dank voor je aandacht 

Vragen? 

 

Frank Dijkstra 

 

frank@ORsucces.nu 


