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Wel evaluatie, 
geen frustratie
Nu het einde van het jaar nadert, doet u er goed aan om 
het OR-werk te evalueren. Wat heeft uw raad dit jaar be-
reikt binnen de organisatie en als team? Met een goede 
evaluatie maakt u eenvoudig de stap naar een realistisch 
jaarplan voor 2019. Waak ervoor om de evaluatie te ne-
gatief in te steken en u te richten op doelen die niet zijn 
bereikt. Deel in een evaluatie juist ook successen, zodat 
OR-leden het jaar met een positief gevoel afsluiten.

Een jaarlijkse evaluatie helpt uw raad om gestructureerd 
te werken. Door het OR-werk onder de loep te nemen kan 
uw OR zich namelijk blijven verbeteren en nieuwe doelen 
formuleren, die u opneemt in het OR-jaarplan. Bekijk in 
de evaluatie welke doelen zijn behaald en of er nog onder-
werpen op de agenda staan. Bespreek ook wat u heeft 
bereikt in overleg met uw bestuurder en op welke manier 
uw achterban erbij is betrokken.

Frustratie
Tijdens een evaluatie kan de neiging groot zijn om te 
kijken naar wat er fout is gegaan. Toekomstplannen die u 
dan opstelt zijn vaak gericht op het oplossen van proble-
men, waardoor ze starten vanuit het negatieve. OR-leden 
kunnen zich vervelend voelen over niet behaalde doelen 
en eindeloos praten over de oorzaak hiervan. Dit kan lei-
den tot frustratie en onenigheid tussen OR-leden. Leg de 
nadruk daarom vooral op wat wél goed is gegaan en richt 
u op het vergroten van uw succes. 

Succes
Wilt u tijdens de evaluatie ook een nieuw doel stellen voor 
uw OR, dan heeft u verschillende opties. Zo kunt u uit-
gaan van een probleem: uw OR constateert welke stapjes 
in het huidige proces niet goed lopen en met welke aan-
passingen u het probleem kunt oplossen. U kunt ook te 
werk gaan volgens het zogeheten waarderend onderzoek. 
Daarbij past u processen aan op basis van behaald suc-
ces. U gaat dan dus uit van wat er goed is gegaan.

Sfeer
Wilt u de methode van het waarderend onderzoek toe-
passen op de evaluatie van het OR-werk het afgelopen 
jaar, dan begint u met het bespreken van wat er goed is 
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Deelnemers gezocht voor 
pilot tegen pesten
Het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 
zoekt organisaties die deel 
willen nemen aan de pilot 
Interventie tegen Pesten. Het 
ministerie ontwikkelde deze 
wetenschappelijk onderbouw-
de pilot met TNO. De teams 
creëren met behulp van de 
pilot een nieuwe werkcultuur, 
zodat iedereen in de organi-
satie zich bewust is van de 
gevolgen van pesten.

Experts
De pilot vindt plaats van 
september 2018 tot en met 
juli 2019. In deelnemende 
organisaties stellen experts 

van TNO teams samen die 
gaan werken met een op maat 
gemaakte aanpak tegen pes-
ten. Teams van deelnemende 
organisaties moeten represen-
tatief zijn. Dat betekent dat er 
bijvoorbeeld een lid van het 
MT, een HR-werknemer en 
een arbodeskundige in plaats 
nemen. Ook de werknemers 
moeten mee kunnen praten. 
Een OR-lid kan uw achterban 
vertegenwoordigen.

Meer informatie vindt u 
arboportaal.nl onder 

nieuws. Geef uw organisatie 
op via pilotgedragsencultuur-
interventie@minszw.nl.

ARBO WERKCULTUUR

Geldpot voor technisch tekort
Er is een groot tekort aan 
technisch personeel. Daarom 
heeft het ministerie van 
Economische Zaken en Kli-
maat (EZK) een budget be-
schikbaar gesteld, het MKB 
!dee. Werkgevers moeten de 
subsidie aanvraag indienen 
voor 20 september, 17.00 
uur. Uw OR kan de bestuur-
der steunen door ideeën te 
verzamelen bij uw achterban. 

Vergoeding
Een advies commissie kiest 
de beste ideeën. Daarvoor is 
een vergoeding van 100% be-
schikbaar tot een maximum 
van € 124.999. Het totale 
budget bedraagt € 2 miljoen. 
De uitverkoren projecten 
moeten starten tussen de-
cember 2018 en januari 
2019. Werkgevers kunnen 
geen subsidie aanvragen voor 

scholing, maar wel voor pro-
jecten die passen in één van 
de vijf volgende categorieën:

 ▪ regionale samenwerking 
in de technische sector 
tussen mkb én grote orga-
nisaties bevorderen;

 ▪ bewustzijn in het mkb dat 
scholing belangrijk is ver-
sterken; 

 ▪ samenwerking tussen mkb 
en onderwijsinstellingen 
voor beroepsgerichte oplei-
dingen of meer technische 
docenten stimuleren; 

 ▪ huidige of toekomstige 
tekorten aan werkenden 
in technische sectoren 
in krimpregio’s of regio’s 
waar de bevolking in de 
toekomst daalt oplossen;

 ▪ voorbereiding op markt-
ontwikkelingen vanwege 
energie en klimaatvriende-
lijker werken. 

ORGANISATIE SUBSIDIE
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gegaan en welke (positieve) doelen u wilt stellen. U benadrukt ook 
de zaken waar uw OR goed in is. Als een onderwerp al jaren op de 
agenda staat zonder dat er iets is veranderd, is het misschien zin-
loos om er nóg meer tijd en energie in te steken. Het kan boven-
dien frustratie oproepen en demotiveren. Als u behaalde succes-
sen benadrukt, zult u merken dat de sfeer goed blijft en OR-leden 
enthousiast worden. Ze zijn dan gemotiveerd om bij te dragen aan 
een succesvolle OR en om (nog) meer overwinningen behalen.

Voorbereiden
De evaluatie van het OR-werk het afgelopen jaar pakt u stapsge-
wijs aan. Volgt het onderstaande stappenplan: 
1 Plan een evaluatie met de hele OR. Zorg dat alle OR-leden aan-

wezig zijn, dat ze goed voorbereid zijn en dat er voldoende tijd 
is. Overleg met uw OR of u de evaluatie wilt laten begeleiden 
door een externe deskundige of trainer.

2 Kies de onderwerpen die u tijdens de evaluatie zult bespreken. 
Dit kunt u doen op basis van een jaarplan, OR-doelen of onder-
werpen die meerdere keren in vergaderingen naar voren zijn 
gekomen. Zorg dat OR-leden vooraf weten welke onderwerpen 
op de agenda staan.

3 Wijs een begeleider aan – bijvoorbeeld uw OR-voorzitter of een 
externe deskundige – die de evaluatie begeleidt. Hij mengt zich 
zo min mogelijk met de inhoudelijke discussie maar zorgt er-
voor dat alle aanwezigen aan het woord komen.

4 Blijf tijdens de evaluatie positief en richt u vooral op de succes-
sen en complimenten. Uiteraard mogen OR-leden kritisch zijn 
op het werk, maar waak ervoor dat het alleen nog gaat over pro-
blemen en frustraties.

5 Werk toe naar een conclusie en stel een lijst op met zowel ster-
ke punten als verbeterpunten. Stel positieve doelen waaraan alle 
OR-leden willen bijdragen.

Nikki van Zunderd, trainer medezeggenschap bij TRAINIAC, tel.: 
(010) 753 83 30, e-mail: nikki@trainiac.nl, www.trainiac.nl

◀◀◀

Evaluatie als basis voor het OR-jaarplan

Als u een goede evaluatie heeft uitgevoerd, heeft u direct een 
duidelijk overzicht van de successen die de OR heeft geboekt. 
Informeer uw bestuurder en achterban daarover. Zo zet u uw 
OR niet alleen op de kaart, maar informeert u uw achterban 
ook direct over wat uw OR heeft gedaan het afgelopen jaar en 
met welk resultaat. Daarmee onderstreept u het belang van 
een OR én vergroot u de betrokkenheid van de bestuurder en 
achterban. Ook maakt u tijdens de evaluatie een overzicht met 
doelen die de OR voor zichzelf heeft gesteld. De stap naar een 
concreet en realistisch jaarplan is daarmee makkelijk gemaakt.

Ook in 2019 subsidie 
voor praktijkleren
Uw bestuurder kan voor een praktijkleerwerkplek of 
een leer-werkplek subsidie aanvragen via de subsidie-
regeling praktijkleren. Per plek ontvangt hij maximaal 
€ 2.700. Het aanvraagtijdvak voor deze regeling loopt 
bijna ten einde, maar is ook in 2019 weer beschikbaar.

Oplossing
Het aantal praktijkleerplaatsen is gegroeid sinds de 
subsidieregeling in het leven is geroepen. Een kwart 
van de werkgevers heeft aangegeven het aantal prak-
tijkleerplaatsen te verminderen als zij geen subsidie 
meer ontvangen.  
Als uw organisatie geen leerwerkplekken aanbiedt, 
kunt u met uw bestuurder in gesprek gaan. Wijs hem 
op de subsidieregeling en geef aan dat het een oplos-
sing is voor eventuele personeelskrapte. Uit cijfers van 
het CBS blijkt dat 76% van de deelnemers aan de basis-
begeleidende leerweg (BBL) – waarbij zij vier dagen 
werken en één dag naar school gaan – zes maanden na 
afstuderen nog werkt bij dezelfde werkgever.

PERSONEEL PERSONEELSKRAPTE

Nieuwe regels Prinsjesdag 
Op Prinsjesdag worden een aantal maatregelen ver-
wacht die gevolgen hebben voor de fiscale behande-
ling van vergoedingen en verstrekkingen die uw be-
stuurder aan werknemers kan doen. Zo moeten er per 
2020 simpelere regels komen voor privégebruik van 
de fiets van de zaak. Dit moet het ter beschikking stel-
len van een fiets aantrekkelijker maken. Volgens RTL 
Nieuws staat in het Belastingplan 2019 dat er voor 
de fiets van de zaak een forfaitaire bijtelling van 7% 
komt. Ook staan er wat aanpassingen voor de werk-
kostenregeling (WKR) op stapel:

 ▪ Werkgevers hoeven vergoedingen en verstrekkin-
gen waarvoor een gerichte vrijstelling geldt, niet 
meer aan te wijzen als eindheffingsloon. 

 ▪ Werkgevers mogen het loonvoordeel van verstrekte 
maaltijden via een steekproef vaststellen in plaats 
van individueel. 

 ▪ Er komt weer een vaste normrente om het voordeel 
van personeelsleningen te berekenen, in plaats van 
de marktrente die werkgevers zelf vaststellen.

In OR Rendement 11-2018 kunt u alles lezen over 
de gepresenteerde plannen tijdens Prinsjesdag 

die voor uw OR van belang zijn.   

REGELGEVING VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN


