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Zet uw OR op 
de kaart
Een veel gestelde vraag is: “Wat doet de ondernemings-
raad eigenlijk?”. Het is lastig om het antwoord op die 
vraag zomaar even te improviseren. U kunt er daarom 
beter voor kiezen om deze vraag te beantwoorden in de 
vorm van een korte maar aansprekende presentatie tij-
dens een overleg, medewerkersbijeenkomst of een borrel. 

Om het vertrouwen en de betrokkenheid van de achter-
ban in de OR te vergroten en te behouden, is het belang-
rijk dat de achterban een goed beeld heeft van wat de OR 
doet. Om overtuigend over te komen, is het slim om een 
korte presentatie te geven. Dat vraagt enige voorbereiding 
maar zorgt er wel voor dat u echt overtuigend overkomt. 
Hoe zorgt u ervoor dat de OR goed voor de dag komt? 

Hoofdpunten
Baseer uw verhaal op drie hoofdpunten zoals:

 ▪ De voordelen die werknemers hebben van de OR. Geef 
hierover een korte uitleg en benoem de belangrijkste 
zaken zoals advies en instemming.

 ▪ De drie onderwerpen waarmee de OR zich nu of dit 
jaar bezig houdt of waarvoor de OR zich hard maakt. 

 ▪ De resultaten die de OR al geboekt heeft. Stem dit af 
met de bestuurder in het kader van de geheimhouding. 

 ▪ Een korte opsomming van punten die het leuk maken 
om in de OR te zitten. 

Structuur
Structureer de presentatie met een vaak geteste en 
succes volle Amerikaanse structuur voor presentaties:

 ▪ Kop
 ▪ Start met een leuke opening (persoonlijke noot, 

grapje, actualiteit, leuk weetje of stel een vraag).
 ▪ Vertel wie u bent en waarom u de presentatie geeft 

of wat de luisteraar eraan heeft. 
 ▪ Vertel hoe de presentatie is opgebouwd.
 ▪ Vertel wat u hoopt dat de luisteraar doet.

 ▪ Romp
 ▪ Maak drie punten. Ieder punt bestaat uit: kort uw 

punt maken, de belangrijkste argumenten of voor-
beelden noemen met een korte conclusie.

 ▪ Koppel de onderwerpen aan elkaar met een verbin-
dingszin.

VAARDIGHEDEN PRESENTEREN

▶▶▶

Ook instemmen bij update
Eén van de belangrijkste 
onderwerpen bij uw recht op 
instemming wat arbozaken 
betreft, is de risico- inventa-
risatie en -evaluatie (RI&E). 
Die geeft een overzicht van 
de risico’s in uw organisatie 
en maatregelen in het plan 
van aanpak om die risico’s te 
verkleinen of weg te nemen. 
Maar wist u dat de OR ook 
moet instemmen elke keer 
als de RI&E geactualiseerd 
wordt? En dat kan vaker zijn 
dan u denkt. 

Verandering
Namelijk na elke verandering 
die invloed heeft op de risico’s 
die werknemers lopen. De 
Arbowet zegt dat elke werkge-
ver moet beschikken over een 

actuele RI&E. Hoe vaak er een 
update gemaakt moet worden 
staat niet in de wet, maar hier 
zijn een paar aanleidingen:

 ▪ aanschaf van nieuwe ma-
chines;

 ▪ aanpassingen aan het pro-
ductieproces;

 ▪ fusie, overname of reorga-
nisatie;

 ▪ verhuizing of verbouwing.
De OR heeft instemming op 
de methode om de RI&E te 
maken, op het RI&E-instru-
ment en op de arbodienst die 
erbij betrokken wordt.

Zorg dat er afspraken 
zijn met de preventie-

medewerker over het actuali-
seren van de RI&E en de rol 
van de OR hierin.

ARBO PREVENTIE

Geheimhoudingsplicht moet 
een uitzondering zijn
Artikel 20 WOR regelt de 
geheimhoudingsplicht voor 
OR- en commissie leden en 
geraadpleegde deskundigen. 
Legt de bestuurder zo’n 
geheimhoudingsplicht op, 
dan mag u de verkregen in-
formatie niet delen. Dat geldt 
ook na beëindiging van het 
lidmaatschap van de OR of 
commissie of werkzaamhe-
den voor de organisatie.

Uitzondering 
Legt de bestuurder geheim-
houding op, dan moet hij 
duidelijk aangeven welke 
gegevens eronder vallen, 
hoelang de plicht duurt en 
tegenover wie de OR-leden 
de geheimhouding in acht 
moeten nemen. Waak ervoor 

dat de plicht uw OR-werk en 
de communicatie met uw 
achterban niet te veel belem-
mert. De plicht moet een uit-
zondering en geen regel zijn.

Strafbaar
Opzettelijke schending van 
de geheimhoudingsplicht 
is strafbaar en kan leiden 
tot een gevangenisstraf 
van maximaal één jaar of 
een boete van maximaal 
€ 20.500.  
Is er mogelijk sprake van 
schending van geheimhou-
ding, neem daarover dan als 
OR een besluit. Met een OR-
besluit is een OR-lid er niet 
als individu op aan te spreken 
maar is er een conflict tussen 
de bestuurder en de OR.

BEVOEGDHEDEN GEHEIMHOUDING
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 ▪ Staart
 ▪ Geef een samenvatting met conclusies. 
 ▪ Vertel wat u hoopt dat de luisteraar ermee doet (bijvoorbeeld: 

bel dit nummer voor vragen, aanmelden voor de denktank). 
 ▪ Kom met een leuke uitsmijter (zoals een grapje, relativering).
 ▪ Neem de tijd voor het beantwoorden van vragen.

De meeste ondernemingsraden beperken zich tot het middenstuk. 
Dat maakt de presentatie wat ‘droog’ en niet enthousiasmerend. 
Bij een korte, informele presentatie kunt u wel wat weglaten uit de 
kop en de staart. Als u maar samenvat wat de luisteraars aan uw 
presentatie hebben en wat u hoopt dat ze ermee doen.

Doelgroep
Denk vanuit de doelgroep. Stel de doelgroep centraal bij het op-
stellen van uw presentatie. Een bestuurder wil bijvoorbeeld andere 
informatie dan werknemers. Ook zijn er verschillen tussen werkne-
mers: uitvoerende werknemers zullen meer concrete en praktische 
informatie willen hebben terwijl beleidmedewerkers juist graag op 
een hoger abstractieniveau geïnformeerd willen worden.  
Vraag u dus steeds af wat de doelgroep kan met uw presentatie. 
Oefen dit door een proefpresentatie voor de ondernemingsraad te 
houden en de OR-leden vanuit die doelgroep te laten reageren en 
vragen te laten stellen.

Oefenen
Blijf oefenen. Als het verhaal klaar is, gaan de meeste OR-leden 
het direct presenteren. Neem de tijd om het verhaal eerst echt 
goed voor te bereiden. Dat hoeft niet per se voor de spiegel, maar 
kan ook voor de OR-leden. 

Walter Landwier, oprichter en trainer Schateiland, e-mail: info@
schateiland.com, tel: 06 26 96 16 59, www.schateiland.com

◀◀◀

Tips en trucs voor uw presentatie

Bij de start: haal rustig adem, ga recht maar ontspannen staan 
(knieën iets gebogen), kijk de luisteraars aan en ga dan pas 
praten. Begin uw verhaal dus niet al lopend of kijkend naar uw 
scherm. Trek de aandacht met een leuke opening zoals een 
grapje of anekdote. Maak drie seconden oogcontact met indivi-
duele luisteraars terwijl u uw verhaal doet.  
Presenteren is een beetje toneelspelen. Gezonde overdrijving 
hoort daar bij: spreek duidelijk en rustig, laat stiltes vallen, kijk 
goed rond, maak uw gebaren wat groter. Kijk bij het beantwoor-
den van vragen uit dat er geen tweegesprek ontstaat tussen u 
en één van de enthousiaste vragenstellers. Herhaal de vraag, 
geef één keer kort antwoord en leid de luisteraars met uw ogen 
naar een andere vragensteller. 

Rabo-top luistert goed
Uit intern onderzoek onder werknemers van de Rabo-
bank blijkt dat de werkgever slecht scoort. De OR-voor-
zitter wijt de afgenomen moraal onder de werknemers 
aan de reorganisatie. Uit het onderzoek blijkt dat de 
werknemers vinden dat de directie te onduidelijk com-
municeert over de koers van de organisatie. Er zou te 
veel bureaucratie zijn en een gebrek aan voortvarend-
heid. Ook de beperkte ruimte om zelf beslissingen te 
nemen, zit veel werknemers dwars. 

Beterschap
De top van de Rabobank voert nu een werkmethode 
met kleine zelfsturende teams en eigen verantwoorde-
lijkheid versneld in. Bij de beoordeling van werknemers 
wordt meer vooruit gekeken, de interne en externe 
communicatie over de plannen verbeterd en de  werk-
nemerstevredenheid drie keer per jaar gemeten.

De OR kan beide partijen goed informeren en in-
springen bij problemen. De OR kent immers de 

belangen, wensen en behoeften van zowel de werkge-
ver als van de werknemers. 

ACHTERBAN ONTEVREDENHEID

Herplaatsingsplicht reikt 
soms verder dan gedacht
Blijkt na de ontbinding van een arbeidsovereenkomst 
door de kantonrechter dat de werknemer toch her-
plaatsbaar was, dan moet de werkgever het contract 
herstellen. Sinds de invoering van de Wet werk en ze-
kerheid bestaat er een wettelijke herplaatsingsplicht: 
voor goedkeuring van een ontslagaanvraag moet de 
werkgever een redelijke ontslaggrond aandragen én 
aannemelijk maken dat de werknemer niet herplaats-
baar is. Bij een concern tellen alle vacatures mee. 

Concern
Voor PostNL betekende dit dat een arbeidsovereen-
komst die eerder vanwege disfunctioneren werd 
ontbonden hersteld werd. PostNL voldeed volgens 
de kantonrechter aan de herplaatsingsplicht omdat 
maandenlang zowel intern als extern naar mogelijk-
heden werd gezocht. Na de ontbinding solliciteerde de 
werknemer bij een andere organisatie van het concern 
en werd aangenomen. Omdat herplaatsing wel moge-
lijk bleek, herstelde het hof het contract. 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 december 2016, 
ECLI (verkort): 10148

PERSONEEL ONTBINDING


