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Kandidaten voor de or-verkiezingen

Kandidaten werven!
Iedere ondernemingsraad krijgt ermee te 
maken: verkiezingen. Het is vaak een uit-
daging om voldoende kandidaten te vin-
den om verkiezingen te kunnen houden. 

Bij zo’n veertig procent van de onder-

nemingsraden wordt geen verkiezin-

gen gehouden. Wellicht wil je liever tot 

de zestig procent behoren waar dat wel 

gebeurt. Je krijgt 10 tips om kandida-

ten te werven.

1. Het organiseren van succesvolle 

or-verkiezingen op basis van vol-

doende kandidaten is een kwestie 

van de lange adem. Begin daarom op 

tijd met kandidaten te benaderen.

2. Werk aan het imago van de onderne-

mingsraad. Als het imago positief is, 

zullen mogelijke kandidaten zich 

sneller melden. Bedenk welk imago 

de or wil hebben. Stuur vervolgens 

regelmatig via social media en door 

middel van een nieuwsbrief berich-

ten naar de achterban om het imago 

te versterken. 

3. De bestuurder kan stimuleren dat 

mensen zich kandidaat stellen, door 

het lidmaatschap van de or openlijk 

te steunen en de leden van de onder-

nemingsraad te faciliteren.  

Misschien kunnen or-leden een ex-

tra beloning krijgen?

4. Maak ruim voor de verkiezingen 

functieprofielen om te kijken wat 

voor mensen de ondernemingsraad 

het beste kan gebruiken. Dit voor-

komt dat je te veel dezelfde types 

krijgt in de or. Op basis van de func-

tieprofielen ga je gericht op zoek 

naar de geschikte kandidaten. 

5. Probeer niet de hele or in één keer te 

laten aftreden. Als iedere twee jaar de 

helft van de or aftreedt dan is het 

verloop in de or geleidelijker. 

6. Via een commissie of werkgroep 

kunnen mensen makkelijk doorstro-

men naar de or. Ze hebben dan al 

kennis gemaakt met het or-werk en 

dan is de stap naar de onderne-

mingsraad niet zo groot.

7. Zet de voordelen van het lidmaat-

schap eens op een rij op intranet en 

een flyer. Benadruk dat or-leden 

scholingsrechten hebben, zich kun-

nen ontwikkelen en dat ze uren krij-

gen voor het ondernemingsraads-

werk.

8. Probeer je netwerk te onderhouden. 

Je kunt dan mensen makkelijker be-

naderen. Spreek bijvoorbeeld af dat 

iedere or-lid vijf mensen benadert 

om zich kandidaat te stellen.

9. Ga de werkoverleggen langs om iets 

te vertellen over de ondernemings-

raad en pols of mensen interesse 

hebben om zich kandidaat te stellen. 

Het is handig om dit or-leden te  

laten doen die dit goed kunnen.

10. Vraag ieder or-lid gedurende de  

zittingstermijn uit te kijken naar een 

mogelijke eigen opvolger. 
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