
20 ■  OR informatie 1-2  |  januari/februari 2016 @informatief www.orinformatie.nl

Benut de juiste tijdstippen 

en alle middelen voor 

succesvolle verkiezingen

Reuring er omheen  
veroorzaken

Communicatie bij digitale verkiezingen

met voordelen van het or-lidmaatschap 

handig om iemand te overtuigen. 

Campagne
Als je genoeg kandidaten hebt, kun je de 

verkiezingen organiseren. Iedereen moet we-

ten welke mensen zich verkiesbaar hebben 

gesteld. De or kan de kandidaten daarbij 

ondersteunen door een verkiezingskrant te 

maken. Zet daarin de 

verkiezingsdatum, 

stemprocedure en pre-

senteer de kandidaten, 

het liefst natuurlijk 

met een persoonlijke 

tekst en een foto. Als 

er een onderwerp is 

dat iedereen aangaat, 

kun je de kandidaten vragen om hier iets 

over te zeggen. Dan sluit je aan bij de actua-

liteit en dat trekt de aandacht. Ook kunnen 

de kandidaten een blog schrijven over zich-

zelf. De blogs kunnen dan weer op intranet 

of een speciale verkiezingssite staan. De 

achterban moet immers een indruk krijgen 

van de kandidaten. In een kleine organisatie 

is dat vaak veel eenvoudiger, omdat ieder-

een elkaar kent. Dat is bij een grote organi-

satie veel lastiger. Dan moet je veel meer 

communicatiemiddelen inzetten om de 

achterban te bereiken. 

Profiel
Bij digitale verkiezingen heb je vaak de mo-

gelijkheid om van iedere kandidaat een pro-

fiel te plaatsen, zodat het eenvoudiger 

wordt om te kiezen. Hierin kunnen kandi-

daten zichzelf voorstellen. Zij kunnen bij-

voorbeeld hun functie, opleiding, persoon-

lijke situatie, belangrijkste standpunten en 

D
igitale verkiezingen kunnen op al-

lerlei manieren verlopen. Dit is af-

hankelijk van de keuzes die de or 

maakt en wat er in het or-reglement wordt 

gezegd. Kijk daarom altijd even wat er over 

de verkiezingen in het reglement staat. Dat 

is een leidraad waar de or zich aan moet 

houden. Globaal kun je zeggen dat digitale 

verkiezingen als volgt kunnen verlopen:

de verkiezingen worden aangekondigd.

de kandidaten kunnen zich aanmelden.

de kandidatenlijst wordt bekend gemaakt

de ‘stembus’ wordt op intranet geplaatst.

de or maakt bekend hoe lang de stembus 

open blijft.

iedere stemgerechtigde krijgt een code en 

een wachtwoord.

een stemgerechtigde opent de digitale 

stembus via een link op het ‘eigen’ intra-

net.

de kiezer voert zijn inlogcode en zijn 

wachtwoord in.

het stemprogramma controleert de inge-

voerde gegevens.

bij akkoord toont het programma het 

stembiljet voor de betreffende kiezer. 

de kiezer selecteert één of meer kandida-

ten en drukt op de knop ‘Stemmen’.

het programma herhaalt de gemaakte 

keuze en vraagt om bevestiging.

bij een akkoord is de stem uitgebracht, bij 

niet akkoord wordt het biljet opnieuw 

aangeboden.

het akkoord gaan met de uitgebrachte 

stem staat gelijk aan het laten vallen van 

een stembiljet in de stembus. Ook dan is 

de stem definitief uitgebracht. 

de or sluit de stembus en laat de uit-

komst berekenen. De uitslag wordt ver-

volgens bekendgemaakt. 

Wie organiseren de verkiezingen?
Het verloop van de verkiezingen is bij veel 

or's hetzelfde. Het gaat om de momenten 

dat de or gaat communiceren met de ach-

terban. Van belang is ook wie dat doet. Is 

dat de taak van de secretaris of moet ie-

mand anders dat oppakken? Bespreek bin-

nen de or wie de verkiezingscampagne op 

gaat zetten. Soms is dat een speciale verkie-

zingscommissie, maar 

ook de PR-commissie 

kan deze taak krijgen. 

Laat ook niet or-leden 

zitting nemen in zo’n 

commissie. Zij kijken 

meer van buiten naar 

de or. Betrek ook de 

vakbonden erbij. Zij 

hebben hun eigen contacten en kunnen 

meer doen dan alleen een briefje sturen 

naar hun leden.

Benut de mogelijkheden
Maak een inventarisatie van mogelijkheden 

om de verkiezingen aan te kondigen. Met 

alleen een berichtje in de or-nieuwsbrief ben 

je er niet. De verkiezingen moeten gaan le-

ven. Daarvoor heb je in eerste instantie vol-

doende kandidaten nodig. Als ze zich na 

een algemene oproep vanzelf aandienen, 

heb je geluk. Vaak moet je er flink aan trek-

ken om mensen voor de or te interesseren. 

Het werkt het beste om mensen persoonlijk 

benaderen. Dat is een open deur, maar veel 

or-leden zien hier tegenop en doen het ver-

volgens niet. Vooral als het onbekenden be-

treft. Kijk wie je wilt benaderen en spreek ze 

rechtstreeks aan. Het is dan handig om wat 

informatie over de or (bijvoorbeeld een fly-

er) bij de hand te hebben. Ook is een lijstje 

Thema: communicatie

Verkiezingen zijn een uitgelezen moment om de or op de kaart te 

zetten. Communicatie is daarbij van groot belang. Digitale  

verkiezingen bieden de or extra communicatiemogelijkheden.
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Digitale verkiezingen kunnen handig zijn en bieden mogelijkheden voor de communicatie er omheen

Het onderwerp van deze bijeenkomst moet 

wel breder zijn dan de presentatie van de or. 

Je kunt ook de nieuwe or-leden werkoverleg-

gen laten bezoeken om te horen wat er on-

der de achterban leeft. Als het goed is, is de 

or door de verkiezingen meer gaan leven bij 

de achterban. Dat moet een representatieve-

re or opleveren. Zo’n or kan dan eenvoudi-

ger nieuwe kandidaat or-leden voor de vol-

gende verkiezingen werven. 

Wanne van den Bijllaardt is opleidingscoördina-

tor van trainings- en adviesbureau OR Academy 

(www.or-academy.nl)

Ontmoet Wanne van den Bijllaardt op het event 

Zet je or op de kaart! 

http://oropdekaart.or-informatie.nl/

mensen zijn bang dat de or kan zien op wie 

ze hebben gestemd. Zet bij het stemmen dat 

het anoniem is. Een goed digitaal verkie-

zingssysteem bewaart geen gegevens over 

wie waarop gestemd heeft. De stemcode die 

de kiezer thuis krijgt en waarmee moet wor-

den gestemd staat niet op zijn/haar naam. 

Dit garandeert anonimiteit.

De uitslag
Met een druk op de knop is de uitslag van 

de verkiezingen berekend. De uitslag maak 

je op verschillende manieren bekend, niet 

alleen via de e-mail. Presenteer de nieuwe or, 

zodat iedereen weet wie er in de onderne-

mingsraad zitten. Dat kan bijvoorbeeld 

door een achterbanbijeenkomst te houden. 

dergelijke vermelden in het profiel. Deze 

profielen kunnen worden gekoppeld aan 

social media accounts van de kandidaat (zo-

als Facebook, Linkedin, YouTube). Ook kun 

je linken naar een blog van de kandidaat op 

intranet. Daarnaast is er de mogelijkheid 

om een stemwijzer te ontwikkelen met de 

standpunten van kandidaten op de belang-

rijkste actuele onderwerpen van de organi-

satie. Kiezers kunnen deze stemwijzer invul-

len en zo uitzoeken welke kandidaten het 

beste de standpunten vertegenwoordigen 

die zij belangrijk vinden.

De kandidaten
Niet alleen de or kan de verkiezingen onder 

de aandacht brengen, maar ook de bestuur-

der kan een rol spelen door het het or-lid-

maatschap actief te promoten, net als de 

kandidaten zelf. De kandidaten leveren wel 

een profiel aan, maar er kan veel meer. Sti-

muleer ze om op verkiezingstournee te 

gaan. Dat is niet alleen goed voor de or, 

maar natuurlijk ook voor het aantal stem-

men. Kandidaten moeten zorgen dat ze vol-

doende zichtbaar zijn. Iedereen moet weten 

dat er op ze kan worden gestemd. 

Elevator pitch
Als de kandidaten op ‘tournee’ gaan, wor-

den ze aangesproken, maar dan moeten ze 

wel iets over de or en hun visie kunnen zeg-

gen. Een goede manier om hun boodschap 

te testen is de zogenoemde ‘elevator pitch’. 

Dat is een korte presentatie waarin een kan-

didaat enthousiast vertelt wat hij in de or 

wil doen. Vrij vertaald betekent 'elevator 

pitch' een verkooppraatje-in-de-lift. In de 

tijd van een ritje met de lift moet hij zich-

zelf presenteren als de ideale kandidaat voor 

de ondernemingsraad. Hij moet zijn verhaal 

in ongeveer een minuut kunnen vertellen. 

Dit betekent dat hij honderd tot tweehon-

derd woorden heeft.

Maak het de kiezer makkelijk 
Stuur een e-mail met een persoonlijke code 

naar alle kiezers. Zij kunnen zodra de stem-

bussen open gaan, inloggen en hun stem 

uitbrengen. Dat kan op de tijd dat het hen 

uitkomt. Spoor de kiezer aan om zijn stem 

uit te brengen via een persoonlijke e-mail. 

Zet daarin een link naar de verkiezingsweb-

site en de kiezer kan daar meteen zijn stem 

uitbrengen. Dit zorgt ervoor dat het stem-

proces laagdrempelig is. Hierdoor zal de op-

komst voor de verkiezingen hoger zijn. De 

or kan elk moment meten hoeveel mensen 

hebben gestemd. Valt de opkomst tegen 

dan kun je een reminder sturen. Sommige 


