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Belangen behartigen



Waar denk jij aan bij ‘belangen 
behartigen’? 



Belangen behartigen, wat is dat? 
be·lang (het; o; meervoud: belangen)
1 iets dat iem. raakt doordat zijn voordeel ermee gemoeid is of omdat 
het zijn gevoel van nieuwsgierigheid opwekt: hij heeft er belang 
bij voordeel; belang in iets stellen
2 betekenis: een drukte van belang; van ondergeschikt belang 
¶ een belang hebben in een bedrijf er aandelen in hebben, er deels 
eigenaar van zijn
be·har·ti·gen (behartigde, heeft behartigd)
1 met toewijding verzorgen: iemands belangen behartigen



Ondernemingsraad:

• Vertegenwoordiging van het personeel & haar 
belangen

• Zorg voor het goed functioneren van de organisatie, 
dat is ook in het belang van de medewerkers



Drijfveren





Combinaties van een aantal verschillende 
waardesystemen (kleuren Profile Dynamics)

Beïnvloeden ons handelen vanuit wat wij 
normaal en belangrijk vinden. Dit gaat ons 
net zo gemakkelijk af als tandenpoetsen, we 
hoeven er niet over na te denken. 

Iedereen heeft zijn eigen waarden en visie op 
het leven we kijken als het ware door 
verschillend gekleurde brillen. 

Onze drijfveren



Dr. Clarence W. Graves

• Wilde begrijpen waarom mensen verschillend 
zijn
• Ieder mens draagt alle (tegenstrijdige) 

waardensystemen in zich
• In verschillende omstandigheden hanteren 

mensen verschillende waardensystemen

“Ieder mens heeft hoe dan ook het recht 
te zijn wie hij is.”



Discipline
Structuur

Orde
Betrouwbaar

Plicht
Details

Winnen
Ambitie
Doelen

Competitie
Ondernemen

Resultaten

Consensus
Sociaal

Luisteren
Harmonie
Contact
Invoelen

Respect
Voortvarend

Actie!
Kracht

Nu
Moed

Invoelen

Allesomvattend
Globalistisch
Perspectief
Holistisch
Eenvoud

Acceptatie

Veiligheid
Toewijding

Traditie
Vertrouwen

Loyaliteit
Ervaring

Vrijheid
Visie

Creativiteit
Analyse

Innovatie
Toekomst





Belangen behartigen, 
waarom vind jij dat 
belangrijk? 



Hecht waarde 
aan gemaakte 

afspraken, 
heldere 

procedures, 
betrouwbaarheid

Wil graag 
gewaardeerd 

worden, kansen 
benutten en 

successen 
behalen

Hecht waarde 
aan harmonie en 
gelijkwaardigheid 

sociale aanpak 
Oog voor de 
medemens

Wil graag 
gerespecteerd 
worden, direct 

antwoord
Houdt van 

doorpakken & 
tempo

Hecht waarde 
aan het welzijn 

van alles en 
iedereen zoals 

ook onze planeet 
& de 

maatschappij

Hecht waarde 
aan een 

vertrouwde en 
voorspelbare 

omgeving , loyaal 
aan onze 

organisatie

Wil graag ruimte 
om mee te 

denken over de 
juiste oplossing, 

wil ook een 
toekomst visie 
(ontwikkelen)



“Wordt een
beetje
KAMELEON.”



Belangen behartigen & OR



Welke belangen moet
een OR behartigen? 



Belangen & de rol van de OR
• Borg de veiligheid die mensen ervaren; teveel en te snel 

veranderen kan mensen veel stress opleveren. Houdt rekening 
met taboes, ongeschreven regels en maak gebruik van vaste 
momenten, benadruk tradities en dat wat blijft, doe een appel 
op trots en loyaliteit.

• Kom op voor de belangen op een directe, eerlijke en duidelijke 
manier. Wees sterk en biedt weerstand & bescherm de 
belangen van medewerkers & organisatie. 

• Houdt de juridische en formele afspraken scherp in de gaten en 
bewaak dat die nagekomen worden. Zorg voor heldere 
afspraken over inhoud en proces en deadlines.

• Zorg voor kansen en loopbaanontwikkeling en voor 
medewerkers. Zorg dat prestaties eerlijk maar ook individueel 
beloond kunnen worden. Toon waardering voor resultaten en 
successen. 



Belangen & de rol van de OR
• Hou de menselijke maat in het oog, zorg dat mensen zich 

gehoord voelen en betrek ze bij besluitvorming. Wanneer een 
organisatie geen rekening houd met de gevoelens van mensen 
dan loop je het risico ze te verliezen.

• Als OR heb je ook een rol om ruimte te geven aan voldoende 
vernieuwing en ontwikkeling, voor medewerkers maar ook voor 
de organisatie. Ontwikkeling is noodzakelijk voor een gezonde 
organisatie die ook in de toekomst relevant blijft. 

• Let op het grotere geheel, sluit aan bij maatschappelijke 
ontwikkelingen en streef ernaar het goede te doen. 
Voorbeelden zijn: duurzaamheid & klimaat, diversiteit, altruïsme
(voor wie of wat werken wij?) maar ook ouderschapsverlof voor 
vaders, beleid voor vrouwen, aandacht voor vitaliteit.



Welke belangen zou jij persoonlijk 
graag behartigen vanuit de OR?



collega
organisatie





Tot slot
Volgende webinar (van 15.00-16.00 uur)
• 1 december vormen van medezeggenschap en organiseren van verkiezingen

ØOpleidingen CNV ter ondersteuning van OR:
https://www.cnvconnectief.nl/academie/

ØAl vragen voor  het volgende webinar? Mail ze naar a.scheurink@cnv.nl

ØOf praat mee in onze groep via https://www.cnvconnectief.nl/groepen/or-verkiezingen-2023/

17 november 2022 Titel van de presentatie > pas aan via > Functie Koptekst en 
voettekst
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