nieuwsbulletin
enS
rol van de OR tijd
de coronacrisis
Week 4
In deze reeks van nieuwsbulletins houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom
de coronacrisis in relatie tot jullie werkzaamheden als OR. In ieder bulletin belichten we thema’s die
op dit moment voor de OR van belang zijn. We voorzien je van de meest recente achtergrond
informatie. Daarnaast dragen we praktische tips aan en geven we antwoord op jullie vragen over de
coronacrisis. We wensen jullie veel sterkte in deze bijzondere tijden en stay safe!

Deze week
In de persconferentie van 15 april werden
geen nieuwe maatregelen aangekondigd. Men
beraadt zich de komende weken op hoe
verder met de tot nu toe genomen coronamaatregelen na 28 april.
Wel werd aangegeven dat bij toekomstige
versoepeling van de maatregelen dit stap voor
stap plaats zal vinden. Daarnaast is er
maatwerk nodig om aan de 1,5 metersamenleving te voldoen: verdeling van
schaarse ruimte.
Daarom in dit bulletin aandacht voor:
•
•
•

Rol OR bij toekomstscenario’s organisatie.
Hoe komen tot onderbouwde
initiatiefvoorstellen.
Tips en tricks voor overlegvormen op
afstand.

Rol OR bij toekomstscenario’s
organisatie
Inspelen op de scenario’s die de organisatie
aan het voorbereiden is.
Door de onzekere situatie waarin we ons
bevinden, is het voor bedrijven afwachten wat
dit gaat betekenen voor de omzet/ liquiditeit
en veiligheid/gezondheid van de medewerkers

nu en op termijn. Belangrijk dus om
vroegtijdig na te denken welke maatregelen er
nodig zijn om de medewerkers en de
organisatie gezond te houden. De
maatregelen van de Rijksoverheid zijn voor
een bepaalde periode, maar er is nog geen
duidelijkheid over de duur van de
maatregelen. Diverse organisaties zijn bezig
met het uitwerken van scenario’s met
mogelijke maatregelen voor de komende
periode. De inhoud van de diverse scenario’s
is afhankelijk van de duur van de maatregelen
en de effecten daarvan. Het is goed mogelijk
dat besluiten hierover straks snel genomen
moeten worden. Dit betekent dat er voor de
OR zeer beperkte tijd is om hierop te kunnen
reageren. Om de bespreking van dergelijke
scenario’s zo effectief mogelijk vorm te geven
is een gestructureerde aanpak van groot
belang.
Tips
•

•

Krijg helder of en aan welke scenario’s
wordt gewerkt.
Bereid je ook als OR voor op de
verschillende scenario’s. Lees je in en
bepaal je aandachtspunten, kaders,
voorwaarden en zorgen bij de
verschillende scenario’s. Het kan je
helpen om per scenario een PINanalyse te maken. Hierbij benoem je
als OR welke Positieve, Interessante
en Negatieve aspecten er aan ieder

•

•

•

•

scenario zitten. Waarbij je bij
‘interessant’ aan kunt geven welke
onduidelijkheden er zijn en welke
zorgen de OR heeft bij het betreffende
scenario.
De punten van de OR kun je
voorafgaand meegeven aan de
bestuurder, nog voordat een scenario
werkelijkheid wordt. Heb je PINanalyses gemaakt, presenteer deze
dan aan de bestuurder en bespreek de
uitkomsten met elkaar. Het bespreken
van de PIN-analyses leidt tot zinvolle
en inhoudelijke gesprekken en
voorkomt dat de OR alleen maar
vragen gaat stellen.
Bespreek tijdig de rol van de OR in het
proces van het komen tot een
definitief scenario. Welke formele rol
heeft de OR hierbij en hoe geef je
deze rol in een hectische periode
vorm. Heb het ook met elkaar over de
processtappen die de organisatie
uiteindelijk gaat zetten om het
definitieve scenario te realiseren en
hoe de OR hierin wordt meegenomen.
Bedenk je dat de scenario’s nog op
hoofdlijnen zijn en dat het op dit
moment dan ook niet aan de orde is
om detailvragen te stellen.
Krijg gaandeweg dit proces helder wat
de effecten voor medewerkers en
organisatie concreet zijn. Zo spelen er
bij verschillende bedrijven al
scenario’s voor het later uitbetalen
van het vakantiegeld en het inleveren
van salaris.

Tips voor vragen:
Vragen die je als OR kunt stellen om meer
informatie te krijgen over de scenario’s:

•
•
•

Met welke scenario’s wordt rekening
gehouden?
Wat zijn de achterliggende cijfers?
Welke negatieve maatregelen voor
medewerkers zijn te verwachten?

•

•

•

Wat kunnen eventuele gevolgen zijn
wanneer de maatregelen niet ten
uitvoer worden gebracht.
Op basis van welke gegevens wordt
besloten om over te gaan tot de
uitvoering van de scenario’s?
Welk besluitvormingsproces gaat
hieraan vooraf?

Vragen ten aanzien van vermindering van de
liquiditeit:
• Kan de organisatie gebruik maken van
de NOW-regeling?
• Wat zijn de grootste oorzaken van de
vermindering in de liquiditeit en welke
problemen levert dit op?
• Welke verschillende maatregelen zijn
er genomen/ zijn nog mogelijk om de
liquiditeit te behouden? Denk aan
afspraken met verhuurders/ afspraken
over betalingstermijnen.
• Over welke alternatieven wordt er nog
nagedacht?
• Kunnen wij in de 1,5 meter economie
nog winstgevend zijn?
Vragen ten aanzien van veilig en gezond
werken:
• Wat staat er in de brancherichtlijnen
voor het werken in de 1,5 meter
economie.
• Welk aanpassingen/herinrichtingen
zijn nodig in de kantoren om de 1,5
meter te bewaren?
• Zijn er met onze opdrachtgevers waar
onze medewerkers werken afspraken
gemaakt over hoe zij de 1,5 meter
handhaven?
• Is er een plan om geleidelijk weer op
te schalen? Bijvoorbeeld eerst het
primaire proces weer opstarten
voordat we allemaal naar kantoor
komen.
• Zijn er plekken waar we de 1,5 meter
afstand niet kunnen waarborgen?

•
•

•

Wat is de stand van zaken met
ziekmeldingen?
Is er extra aandacht voor de
medewerkers in de kwetsbare
groepen.
Wat gaan we doen om de
aanspreekcultuur te bevorderen?

Vragen ten aanzien van de nazorg:
• Wordt er een nazorgteam ingericht?
Binnen veel bedrijven schalen de
crisisteams af, maar blijft er een team
bestaan dat zich op de lange termijn
bezig blijft houden met de
coronamaatregelen. En welke rol kan
de OR hierbij vervullen?
Welke scenario’s zien we al ontwikkelen
• De 1,5 meter-samenleving. Hoe dit
garanderen, zodat bedrijven weer
open kunnen. Wat vraagt dit qua
herverdeling van de ruimtes,
inrichting van de werkplekken,
logistiek, personeelsbezetting,
roostering, e.d. De inrichting van
werkplekken maakt deel uit van de
arbeidsomstandigheden en van de
RI&E en is dus instemmingsplichtig
voor de OR. Daarnaast kan het zijn dat
er gewerkt gaat worden met andere
roosters of ploegendiensten. Ook
hierop heeft de OR instemming. Dus
worden de werkplekken en roosters
anders ingericht dan is het zaak dat
bestuurder en OR hier vroegtijdig het
gesprek over aangaan.
• Bedrijven die nu afhankelijk zijn van
toevoer uit het buitenland willen
wellicht andere toeleveranciers
zoeken waardoor men minder
kwetsbaar wordt of overwegen om
bepaalde producten zelf te gaan
fabriceren.
• Bedrijven die hun hele productie
hebben verplaatst naar het
buitenland. Hoe kunnen we in de
toekomst voorkomen dat we hierdoor

•

•

•

•

zo kwetsbaar zijn geworden in
situaties zoals de coronacrisis.
Het thuiswerken: blijven we dit in de
toekomst ook (meer) doen en welk
beleid is hiervoor nodig, wat vraagt dit
van onze leidinggevenden, ICT,
Preventiemedewerker enz. en welk
effect heeft dit op onze huidige
huisvesting? Hoe worden de
thuiswerkplekken op langere termijn,
onderdeel van de RIE?
Welke effecten hebben alle
ontwikkelingen op de strategische
personeelsplanning?
Hoe omgaan met stuwmeren aan
vakantiedagen? Maken we op basis
hiervan specifiek beleid voor
2020/2021? Voorbeelden van
oplossingen zijn:
o Het geleidelijk opnemen van
verlofuren wordt verplicht
gesteld.
o Medewerkers kunnen de
verlofuren langer meenemen
naar het volgende jaar.
o Spaarverlof
o De verlofuren kunnen
uitgekeerd worden in geld.
o Medewerkers kunnen
bovenwettelijke verlofuren
uitruilen ter betaling van
producten of diensten van de
organisatie.
Hoe om te gaan met opleidingen die
zijn stopgezet door de coronacrisis.

Hoe komen tot onderbouwde
initiatiefvoorstellen
In een periode waarin een organisatie het
zwaar heeft, heeft een bestuurder niet alleen
een OR nodig die begrip heeft voor te nemen
maatregelen, de te nemen maatregelen
kritisch beoordeelt maar juist ook aan een OR
die zelf met ideeën komt. De WOR biedt de
OR hiertoe het initiatiefrecht. Maar hoe kom
je tot een inspirerend en weloverwogen
initiatiefvoorstel?

Onderstaand een aantal handvatten.
•

•

•

•

Maak een analyse van de organisatie. Wat
zijn de sterke en de zwakke kanten van de
organisatie, welke kansen heeft de
organisatie en welke bedreigingen komen
er op dit moment van buiten op de
organisatie af. Trek op basis hiervan
conclusies en stel vast waar op dit
moment in de organisatie blinde vlekken
in het beleid zitten. Het kan ook zijn dat
de analyse uitnodigt tot het uitwerken van
voorstellen om al ingevoerd beleid of
voorgenomen besluiten te herzien of aan
te passen.
Bedenk hierbij waarin de OR aanvullend
kan zijn op de maatregelen die de
bestuurder op dit moment al treft om de
medewerkers en organisatie gezond te
houden n.a.v. de effecten van de
coronacrisis. Wat vindt de OR belangrijk
en wordt door de organisatie wellicht over
het hoofd gezien, onderbelicht of niet
naar tevredenheid van de OR
vormgegeven.
Werkt de OR vanuit een eigen missie, visie
of ambitiedocument dan is hier doorgaans
in opgenomen waar de OR de komende
periode voor wil gaan of wat hij nastreeft.
Neem deze uitgangspunten mee bij de
verdere uitwerking van je
initiatiefvoorstel.
De OR kan in grote lijnen op drie manieren
een initiatief uitwerken. Hij kan er voor
kiezen een probleem te signaleren of een
onderwerp voor te dragen en te
beargumenteren waarom hij vindt dat de
bestuurder hiervoor een voorgenomen
besluit moet formuleren. De tweede
mogelijkheid is om naast het probleem of
onderwerp ook de oplossingsrichting aan
te geven. Benoem waaraan de oplossing
of aanpak volgens de OR moet voldoen.
En als laatste variant kan de OR over een
probleem of onderwerp een compleet
uitgewerkt voorstel indienen en de
bestuurder verzoeken dit voorstel ter

•

•

•

advies of instemming aan de OR voor te
leggen.
De keuze hoe vorm te geven aan een
initiatiefvoorstel hangt af van de tijd die
de OR beschikbaar heeft, de
deskundigheid die de OR in huis heeft, de
informatie die de OR over het onderwerp
kan achterhalen en de mate waarin de OR
proactief wil zijn. Een ander belangrijk
criterium is hoe de OR denkt dat de
bestuurder tegenover het onderwerp
staat. Weet de OR dat de bestuurder wel
warm loopt voor het thema, dan kan hij
eerder een uitgewerkt voorstel indienen,
dan wanneer hij weet dat de bestuurder
het onderwerp niet ziet zitten. Neem deze
criteria mee bij de afweging en bedenk
ook van welke interne en externe
deskundigen de OR gebruik zou kunnen
maken.
Voor welke vorm van initiatief de OR ook
kiest, zorg ervoor dat het voorstel
voorzien wordt van en toelichting en een
goede argumentatie. Dus op basis
waarvan doet de OR waarom de
voorstellen, welke visie ligt er aan ten
grondslag, welke doelen streeft de OR na,
welke criteria hanteert de OR en wat zijn
de consequenties voor de organisatie en
de medewerkers wanneer de bestuurder
het voorstel naast zich neerlegt.
Bedenk ook op welke wijze de OR het
voorstel succesvol aan de bestuurder kan
‘presenteren’ in tijden dat er op afstand
wordt vergaderd.
Tips voor online
presenteren:
o Tijdens een online vergadering
een presentatie laten zien (via de
knop scherm delen) en toelichting
geven.
o In je PowerPointpresentatie een
filmpje maken en hierbij zelf de
toelichting inspreken. Dit kan
eventueel ook met videobeeld.
Hiervoor heb je in je computer
wel een speaker en webcam

o

nodig. Deze functie is te vinden in
Power Point onder
diavoorstelling> diavoorstelling
opnemen.
Maak een manifest, waarin je op 1
A4 met woorden, een plaatjes en
een kernachtige boodschap je
ideeën presenteert.

Tips en tricks voor overlegvormen op
afstand
•

•

•

•

•

Wanneer je een grote OR hebt, maak
dan gebruik van break-out rooms.
Deze mogelijkheid zit helaas niet in
alle systemen. In de break-out rooms
kunnen mensen in kleine groepjes
met elkaar in overleg. De
terugkoppeling kan plenair plaats
vinden.
Via de breakoutrooms kun je ook een
World café doen, een leuke werkvorm
waarin verschillende gesprekthema’s
de revue passeren.
Via Mindmeister kun je met meerdere
mensen aan een Mindmap werken
(niet gelijktijdig). De Mindmap kun je
als een brainstorm gebruiken.
Vraag OR-leden een voorwerp in huis
op te zoeken dat iets kan
symboliseren, bijvoorbeeld: hoe
ervaar je de huidige periode. Of ter
kennismaking van nieuwe OR-leden:
waarom wilde jij graag toetreden tot
de OR?
Maak gebruik van de polls. Zo kun je
stemming peilen/ of stemmen over
een onderwerp (polls kunnen ook
anoniem ingevuld worden). Ook kun
je de poll gebruiken om soms een
kleine kennistest te doen, om even
een ontspannen moment te creëren
tijdens de vergadering.

De FAQ van deze week
Terug naar de cao-regeling
Bestuurder en OR hebben samen een betere
regeling afgesproken dan in de cao stond
aangegeven. Deze regeling is echter duurder
dan de cao-maatregel. De coronacrisis heeft
de nodige financiële effecten voor de
organisatie. De bestuurder kondigt aan dat hij
in het kader van de noodzakelijke besparingen
terug wil naar wat de cao aangeeft.
Belangrijk voor de OR is je te realiseren dat de
bestuurder niet eenzijdig de regeling kan
wijzigen. Dit kan alleen wanneer er sprake is
van zwaarwegende omstandigheden. Maar is
de coronacrisis een dergelijke omstandigheid?
De OR kan het gesprek met de bestuurder
aangaan en hierbij aangeven dat de regeling
niet zomaar van tafel kan. Ziet de OR het
belang voor de organisatie om in verband met
de financiële situatie toch tijdelijk de regeling
aan te passen, dan kan de OR met de
bestuurder de afspraak maken de regeling
tijdelijk stop te zetten dus eigenlijk te
bevriezen. Dit voorkomt wellicht dat de
bestuurder een beroep doet op
‘zwaarwegende omstandigheden’. Want doet
een bestuurder dit dan lukt het de OR niet
meer om afspraken te maken. Belangrijk
hierbij is dat een en ander helder op papier
wordt gezet en dat er een concrete einddatum
voor bevriezing van de regeling wordt
afgesproken. Punt van aandacht blijft of de
individuele medewerkers hiermee worden
gebonden of niet.

1,5 meter afstand op de werkplek
We ontvangen de nodige berichten dat het
voor medewerkers die niet thuis kunnen
werken het in bepaalde functies lastig is om
bij het uitvoeren van hun werkzaamheden de
1,5 meter afstand te bewaren. Dit is een
zorgelijke situatie die een grote druk bij de
medewerkers en hun naasten tot gevolg kan
hebben. Onderzoek als OR of dit in de eigen

organisatie aan de orde is en bespreek met de
bestuurder hoe hier zo snel mogelijk een
oplossing voor te vinden is. Dit kan
bijvoorbeeld zijn door te werken in
verschillende teams die op verschillende
momenten aanwezig zijn, de werkplekken
beter te spreiden over de beschikbare ruimte
of de productie tijdelijk te verminderen, enz.

Aangepaste maatregel reiskosten
In onze nieuwsbrief van vorige week hebben
we aangegeven dat volgens de fiscus bij het
niet reizen van medewerkers de
reiskostenvergoeding na 6 weken stopt en dat
de organisatie deze vergoeding niet meer
onbelast mag verstrekken. Inmiddels heeft
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën
aangekondigd dat een werkgever die een
vaste werkkostenvergoeding aanbiedt geen
gevolgen hoeft te verbinden aan het
veranderende reispatroon van de werknemers
in verband met het thuiswerken zolang de
coronamaatregelen van toepassing zijn. De
werkgever heeft de keuze om dit al dan niet te
doen bijvoorbeeld in het kader van
kostenbesparing.

Volgende week in ons nieuwsbulletin:
•
•

Werkwijze van de OR in de 1,5 meter
economie
Nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van
de maatregelen in het ‘nieuwe normaal’.

Kunnen we niet offline dan
doen we het online!

Tot zover onze vierde nieuwsbulletin. We
hopen hierin weer nuttige informatie te
hebben verstrekt. In dit bulletin hebben we
verschillende werkvormen benoemd. Ken je
deze nog niet, laat het ons weten. Dan sturen
we je de uitwerking van de werkvormen toe.

Heb je vragen, leg ze aan ons voor. Heb je tips
voor collega OR-en dan zijn die ook van harte
welkom.
En zoals gezegd, zetten wij ons werk ook
digitaal voort. Dus heb je behoefte aan
ondersteuning, laat het ons weten.

