
 

 

Zomerseminar voor OR-voorzitters 
 

Het voorzitterschap van de OR is een boeiende, maar soms ook lastige functie met vele facetten. Het OR-

voorzitterschap vraagt om competenties en vaardigheden die door de meeste voorzitters niet eerder werden 

aangeboord. Om OR-voorzitters te ondersteunen in deze veelzijdige en uitdagende functie organiseert 

Maatschap voor Medezeggenschap dit zomerseminar.  

 

Wij bieden dit zomerseminar aan vlak voor het nieuwe seizoen begint. 

Een belangrijk onderdeel van de dag is het delen van uw ervaringen met andere OR-voorzitters uit een 

diversiteit aan ondernemingen. 

 
 

Maandag  2 september 2013 
Tijd: 9.30-16.00  

Locatie: Amersfoort 

 
Prijs: € 375,00. U kunt uw vice-voorzitter meenemen voor € 325,00. 

 
Programma zomerseminar 

  

09.30-10.00 Ontvangst met koffie 
10.00-10.20 De OR-voorzitter: de functie volgens de wet en in de gegroeide praktijk 

Het voorzitterschap heeft zich in de praktijk ontwikkeld op een manier die de wetgever in 1950 niet heeft 
voorzien. De wet is dan ook niet erg behulpzaam bij het invullen van de functie. De meeste OR-en en OR-
voorzitters vinden zelf hun weg. Daarbij zijn wel patronen zichtbaar. Presentatie door Hans van den Hurk. 

10.20-10.40 De OR-voorzitter: de rollen en de benodigde competenties  
De OR-voorzitter is veel meer dan degene die de vergaderingen technisch voorzit. Hij of zij is ook de 
relatiebeheerder van de externe contacten, de teamcoördinator van de OR, het boegbeeld naar de 
werknemers, etc. Die rollen vragen veel en lastige kwaliteiten. Presentatie door JOhan Berends. 

10.40-11.00 De OR-voorzitter: succes- en faalfactoren van een boeiende functie (interactieve sessie) 
Wat maakt dat de ene voorzitter zijn of haar rollen met groot succes vervult, en de ander van probleem 
naar valkuil hobbelt? Iedere situatie is anders, maar toch is een aantal faal- en succesfactoren te 
benoemen. Wij inventariseren uw ervaringen op dit punt. Coördinatie door Katrien Hugenholtz. 

11.00-11.15 Korte break 
11.15-11.30 Keuze uit workshops 

Tijdens dit zomerseminar  bieden wij twee workshops aan, waarvan de inhoud samenvalt met de diverse 
rollen van de OR-voorzitter die Maatschap voor Medezeggenschap onderscheidt: de technisch voorzitter, de 
externe relatiebeheerder, de teamcoördinator en het boegbeeld naar de werknemers. We bespreken de 
benodigde competenties en de adviseurs van Maatschap voor Medezeggenschap geven praktische tips.  

11.30-12.45 Workshop 1: 
Keuze uit 1) de technisch voorzitter en 2) het boegbeeld naar werknemers. 

12.45-13.45 Lunch 
13.45-14.15 Reflectie op de door u vooraf ingezonden discussiepunten 
14.15-15.30 Workshop 2: 

Keuze uit 1) de externe relatiebeheerder en 2) de teamcoördinator. 
15.30-16.00 Terug- en vooruitblik, sluiting 

 
U kunt u aanmelden via info@mvmz.nl of op 06 - 55 75 16 47 (Hans van den Hurk) 

 


