Titel: “Langs de meetlat van de OR”
(Toetsingskader van de OR Topbedrijf)
Contactpersoon: Frank Gruizinga
Provincie: Gelderland
Telefoon/e-mailadres: (026) 359 85 94/f.gruizinga@gelderland.nl
Kernachtige samenvatting van het project:
De OR heeft voor de dossiers Korting, Topbedrijf en Regionale Uitvoeringsdiensten een
toetsingskader en een meetlat opgesteld met een focus op de thema’s cultuur, sociaal
gezicht en werkwijze.
Deze thema’s gaan over het dagelijkse werk: hoe gaan we met elkaar om, wat is ons
werk en hoe werken we met plezier.
Hieraan worden de plannen van de bestuurder getoetst.
Doel project (Waarin voorziet het project en voor welke doelgroep?):
Het doel van de meetlat is om duidelijk aan te geven waar de Ondernemingsraad
nieuwe plannen op toetst. Wat vindt de OR belangrijk? De bestuurder kan daar in zijn
plannen al rekening mee houden.
vernieuwend/Originaliteit (Waarin onderscheidt het project zich van bestaande
projecten ):
De meetlat geeft vooraf aan waar de Ondernemingsraad op zal letten bij de plannen
van de bestuurder.
De bestuurder kan daar rekening mee houden en de OR kan dit in de plannen van de
bestuurder toetsen.
Uitvoerbaarheid (Wat is er nodig om het project uit te voeren?)
Om de meetlat te gebruiken is het nodig om vooraf de focus te bepalen wat belangrijk
is bij deze plannen.
Betrokkenheid medewerkers (Zijn medewerkers betrokken bij de totstandkoming?
En in hoeverre voorziet het project in een behoefte?
De medewerkers zijn via berichtgeving op de Binnenplaats verwezen naar het
Toetsingskader, er zijn inloopsessies georganiseerd en medewerkers zijn uitgenodigd
om via e-mail te reageren. Ook gaat het OR-duo soms actief info ophalen, langs de
kamers.
Uitwisselbaar (Is het project ook bruikbaar in andere ondernemingsraden? En wat is
er voor nodig?)
Dit instrument is zeker ook voor andere ondernemingsraden inzetbaar, vooral als de
bestuurder duidelijke plannen heeft; een grote “reorganisatie”-aanpak, die vertaald
wordt in deeltrajecten. Met de meetlat bewaar je het overzicht.

