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OR aanzet bij waardevol werk

Workshop Stavoor 16 -09-2020 LOMOZ
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Kennismaking

Even voorstellen…

▪ Naam

▪ Organisatie

▪ Wat vind jij waardevol in je werk?
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Focus van de workshop

▪ Welk personeelsbeleid is nodig om waardevol werk te blijven 
leveren als medewerker. 

▪ Wat kan de OR daaraan bijdragen?
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Wat is een organisatie? 

Een groep mensen

die taken verdelen en samen werken

om een bepaald doel te bereiken. 
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Doel van personeelsbeleid

op het juiste moment

beschikken over de juiste hoeveelheid

van de juiste mensen

op de juiste plaats

die doen wat goed is om het doel van de 

organisatie te bereiken

en dat goed te doen
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Beleidsopbouw

Strategisch beleid: 

▪ weten waar is als organisatie naar toe wil

▪ weten welk en hoeveel personeel er nodig is

Tactisch:

▪ regelingen personeelsbeleid

Operationeel:

▪ de uitvoering van roosteren, gesprekscyclus ect.
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Beleidsniveaus

Strategisch 
beleid

RvB/directie Richten 
organisatie

MZO

Tactisch 
beleid

Manager/
directeur

Inrichten 
organisatie

Commissie

Operationeel 
beleid

Afdeling of 
werkvloer

Verrichten/ 
uitvoeren 
beleid

Werkoverleg

zeggenschap medezeggenschap  
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Vraag:

▪ Op welk niveau is jouw OR actief?

▪ Wat is hier het effect van?

▪ Ben je hier tevreden over?
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De WOR en personeelsbeleid

▪ En denk ook aan de cao

Strategisch: mee weten en mee praten

Tactisch: instemmingsrecht WOR

Operationeel: toetsen van uitvoer
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Personeelsbeleid voor waardevol werk

▪ Mensen zijn geen hulpbron maar zijn de organisatie

▪ Dus betrek medewerkers bij het personeelsbeleid
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DUURZAME INZETBAARHEID

Van gezond tot duurzame inzetbaarheid

VITALITEIT

GEZOND-

HEID

zingeving
bevlogenheid

motivatie

werkplezier
competentie

conditie

leiderschap

ontwikkelruimte

arbeidsmarkt

werk-privé balans

sociaal netwerk

informatie

autonomie

rol leidinggevende
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Hoeveel aandacht geeft jouw organisatie hieraan?

DUURZAME INZETBAARHEID

VITALITEIT

GEZOND-

HEID
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Continuïteit van organisatie…

goed
werk

beweeglijk

flexibel
aan-

gesloten

in balans

gezond

bronnen: 
Prof.dr. Beatrice vd Heijden
Prof.dr. Juhani Ilmarinen
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hangt af van mensen die …

vak-
kundig

beweeglijk

flexibel
aan-

gesloten

in balans

gezond

bronnen: 

Prof.dr. Beatrice vd Heijden

Prof.dr. Juhani Ilmarinen
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… duurzaam inzetbaar zijn

Het vermogen van een persoon

om waarde toe te voegen aan een organisatie 

vandaag en in de toekomst, 

en het werken ook te ervaren als waardevol voor zichzelf.
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gezondheid       vakmanschap           leren              werkplezier

leidinggevende      sociaal netwerk    werk-privé       arbeidsmarkt

8 factoren voor waardevol werk
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Opdracht

▪ Wat zijn nu actuele knelpunten in de organisatie: werkdruk, 
personeelstekort, gezond de eindstreep halen,…

▪ Pak een knelpunt en ga de 8 factoren langs om te zien of en 
hoe die van invloed daarop zijn

▪ Baseer op deze bevindingen een advies voor je OR
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Strategisch personeelsmanagement

2020
marktpositie

2023
marktpositie

1

Wat moeten 

onze mensen 

kunnen?

2

2023
personeell

5

4

Strategisch
personeelsplan

2020
personeell

Hoe verandert 

ons personeels-

bestand?
3


