Vragenlijst effectief functioneren OR-voorzitter:

Nr.

Toetsing

1.
2.

Heeft de OR een profiel opgesteld voor het OR-voorzitterschap?
Welke vaardigheden, competenties, ervaring en kennis zijn voor de ORvoorzitter van belang?
Kent de OR en de bestuurder de relevante artikelen uit de WOR over de
OR-voorzitter?
Heeft de OR met de bestuurder de bijzondere verantwoordelijkheid van
de OR-voorzitter besproken? (Het artikel 24 overleg is geschikt)
Wordt er binnen de OR feedback gegeven op elkaars geschiktheid voor
een extra rol/verantwoordelijkheid?
Heeft de OR een evaluatiemoment (1x per half jaar) ingericht om het
functioneren van de voorzitter te bespreken? Durft zij daar de
consequentie aan te verbinden om de voorzitter te vervangen?
Stelt de OR de voorzitter in de gelegenheid om, naast de OR-trainingen,
extra en specifieke scholing te volgen om de bijzondere rol van ORvoorzitter te kunnen vervullen?
Is er een budget in geld en tijd vastgelegd waaruit de extra scholing mag
worden genoten?
Voert het Dagelijks Bestuur, Bestuurder en de Ambtelijk Secretaris een
360 graden functioneringsgesprek met de OR-voorzitter?
Beschermt de OR zijn voorzitter tegen eigenhandig optreden door hem
actief te bevragen of hij het gevoel heeft dat hij soms in het nauw
gedreven wordt binnen de organisatie door medewerkers, OR-leden en
of de bestuurder?
Vraagt de OR eenmaal per jaar van de OR-voorzitter een kort reflectief
verslag op zijn eigen functioneren en de verbeterpunten waaraan hij/zij
wil gaan werken?
Heeft de OR een afspraak gemaakt over de registratie van alle door de
voorzitter en andere DB-leden gevoerde gesprekken uit hoofde van hun
rol in de medezeggenschap?
Geeft de OR regelmatig complimenten aan zijn voorzitter?
Neemt u uw OR-voorzitter vaker de maat achteraf omwille van zijn optreden
of geeft u hem vaker middelen vooraf?
Heeft u een bezemkast in uw organisatie?
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Status

😉
😉

downloaden is gratis

Daar vind je ook de cursussen voor OR-voorzitters. Gun het jouw voorzitter om te groeien!

