
 

Over OR op Maat 
Een klein team met meer dan 30 jaar ervaring in medezeggenschap. Geen organisatie, en dus ook geen OR, is hetzelfde. OR op Maat levert daarom 

maatwerk. Uitgangspunt bij de advisering en begeleiding is het maximaal benutten van de beschikbare kennis en capaciteit van (huidige) OR en de 

onderneming. Ontwikkelen van kennis, vaardigheden en gedrag is belangrijk maar OR op Maat maakt juist het verschil in de praktische toepassing daarvan. 

 

 

De voorzitter van een ondernemingsraad (OR) is niet alleen meer voorzitter maar ook een manager. Het 

kunnen leiden van een vergadering alleen is daarom niet genoeg: de geschikte kandidaat moet meer 

kwaliteiten en vaardigheden in huis hebben. De voorzitter vormt samen met de secretaris het dagelijks bestuur 

(DB) van de OR. Het DB geeft dagelijks leiding aan de OR en neemt het initiatief bij de beantwoording van 

twee belangrijke vragen: Doen we de goede dingen? en Doen we de dingen goed? 

 

Waarom heb je een OR voorzitter nodig? 

Allereerst: omdat dit in de wet staat. In artikel 7 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat de OR 

voorzitter benoemd wordt door en uit de OR leden. Volgens de WOR is de voorzitter de vertegenwoordiging 

van de OR “in rechte” (tijdens rechtszittingen). In de wet staat ook dat de OR één of meer plaatsvervangende 

voorzitters moet kiezen. Niet in de wet beschreven maar wel de belangrijkste taak van een voorzitter is het 

goed laten functioneren van een OR en alles wat hierbij komt kijken.  

Factsheet: de voorzitter van een OR 

De belangrijkste taken van een OR voorzitter 

• Een heldere visie van de OR organiseren: “Dit is waar wij als OR voor gaan en staan” 

• Ervoor zorgen dat een heldere visie wordt uitgewerkt in “smart” actieplannen 

• Bewaken dat taken worden uitgevoerd en afspraken worden nagekomen 

• Het enthousiasmeren van het OR team en de individuele OR leden 

• Ervoor zorgen dat de ondernemingsraad als team en als eenheid functioneert 

• Ervoor zorgen dat de OR leden hun taken kunnen uitvoeren 

• Ervoor zorgen dat de OR in de organisatie wordt gehoord en gezien 

• Het vertegenwoordigen van de ondernemingsraad: 

- de voorzitter is het gezicht naar de organisatie 

- de voorzitter is het aanspreekpunt voor de bestuurder 

- de voorzitter is de woordvoerder naar de media 

- de voorzitter is de vertegenwoordiger van de OR bij juridische procedures 

 

De belangrijkste vaardigheden van een OR voorzitter 

• Coach- en managerskwaliteiten hebben; “leidinggeven zonder macht” 

• Goed kunnen delegeren, taken binnen de OR goed kunnen verdelen 

• Bewaken van de voortgang: spreekt OR leden aan op hun resultaten en houdt de doelen in de gaten 

• Kunnen luisteren en doorvragen om zich daarmee belangrijke informatie snel eigen te maken 

• Politiek- en omgevingsbewustzijn hebben. Moet de situatie in een organisatie goed kunnen inschatten om 

hierop zo effectief mogelijk te kunnen inspelen. Ook belangrijk: het hebben van een goede informele 

verstandhouding met de bestuurder en het management. Het creëren van een wederzijdse basis van 

vertrouwen kan belangrijk zijn voor goed overleg bij complexe veranderingen. 

• Het kunnen stimuleren van en samenwerken met verschillende stakeholders in de organisatie 

• Tactvol zijn. Weet in lastige situaties te de-escaleren en een stijgende spanning te doorbreken. Zowel 

binnen de OR als in de relatie met de bestuurder. 
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