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 Checklist TEKST WANNE VAN DEN BIJLLAARDT

B
epaal je positie en geef invulling aan je rol. Dat zorgt 

voor duidelijkheid bij de bestuurder en achterban. Kijk 

wat het beste bij jouw or en jouw organisatie past. Sta 

tijdens een cursus of or-vergadering eens stil bij de positie 

van de ondernemingsraad. Heeft de or een vaste koers of re-

ageert hij op alle ontwikkelingen in de organisatie? Deze 

checklist kan je helpen bij je positie. Kruis de kenmerken aan 

die van toepassing zijn op jouw or. Kijk vervolgens bij welke 

type or je hoort. Ga daarna met de or het gesprek aan of je 

die positie wenst of dat je je anders wilt positioneren. Hier-

door kun je beter koers houden.

Je kunt kiezen uit drie posities. Bij welke zet jij de meeste 

vinkjes?

1 Mijn or is controleur
Past bij mijn or

 ❑ De bestuurder voert het beleid uit.

 ❑ Controle van werkgeverskant door de Raad van 

Commissarissen.

 ❑ Controle van werknemerskant door de or.

 ❑ De wettelijke bevoegdheden zijn erg belangrijk.

 ❑ Eventueel is de rechter hierbij te betrekken.

 ❑ Veel wordt vanuit vakbondsideologie benaderd.

 ❑ Sterk formele opstelling.

 ❑ Geen interactie met de bestuurder,  

maar meer afstand.

 ❑ De or kijkt vooral naar het personeelsbelang.

 ❑ In gepolariseerde situaties moet je kiezen voor een 

controlerende rol. 

2 Mijn or is een professionele toetser
Past bij mijn or

 ❑ De bestuurder voert het beleid uit.

 ❑ De or heeft een duidelijke positie.

 ❑ Volgens procedures werkend.

 ❑ Het is prettig dat er wettelijke bevoegdheden zijn.

 ❑ De or heeft een eigen strategie en vaardigheid.

 ❑ Er is een formele werkrelatie met de bestuurder.

 ❑ Er zijn naast formele ook informele contacten nodig. 

 ❑ Alleen toetsen van voorgenomen besluitvorming. 

 ❑ De or kijkt naar het personeelsbelang én het 

organisatiebelang.

3 Mijn or is een meedenker
Past bij mijn or

 ❑ De bestuurder is meer een samenwerkingspartner.

 ❑ De or is zelfbewust en actief.

 ❑ We opereren meer in de geest dan naar de letter van de 

WOR.

 ❑ Een ondernemingsovereenkomst met extra  

or-bevoegdheden.

 ❑ De or is meer een onderhandelaar.

 ❑ Flexibele en vaak informele aanpak.

 ❑ Regelmatig gebruik maken van het initiatiefrecht.

 ❑ Groter draagvlak creëren voor de or-voorstellen.

 ❑ Zelfde gedachte- en communicatieniveau als 

bedrijfsleiding.

 ❑ De or kijkt naar het organisatiebelang en ook naar het 

personeelsbelang. 

Iedere ondernemingsraad is anders en opereert anders.  
De ene or is meer controlerend en de ander denkt wat meer  
mee met de bestuurder. Er is geen betere of slechtere positie, 
maar zorg er wel voor dat je koers houdt. 

Checklist positionering 
Welke positie kiest jouw or?
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