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Terugblik platformbijeenkomst ASSW 5 april 2016 
 
Middels een kennismakingsoefening gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over een door hun 
ingebrachte thema’s, zoals vernieuwende medezeggenschap, omgaan met veranderingen, opstart 
nieuwe OR, relatie OR/bestuurder, tips bij reorganisatie, groepsproces OR, uitwisseling AS-en over 
functie/uitdagingen, taakverdeling binnen OR/DB, betrokkenheid achterban. Een aantal van deze 
thema’s worden als input gebruikt bij volgende platformbijeenkomsten ASSW. 
 
Tijdens de bijeenkomst op 5 april waren 16 deelnemers aanwezig. De volgende onderwerpen 
kwamen aan bod: 

 Inhoudelijk thema: Arbeidsvoorwaarden voor P-wetters:  
Een bijdrage van Els Huisman adviseur bij de Voort Advocaten. 
De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de sociale werkvoorzieningen zijn geregeld 
in de Cao WSW. Dergelijke landelijke afspraken gelden echter (nog) niet voor de mensen die 
per 1 januari 2015 binnenstromen via de P-wet. Dit betekent dat er veel ruimte is om 
arbeidsvoorwaarden vorm te geven. 

 Inhoudelijk thema: Bijzondere ondernemingsraad (BOR):  
Een bijdrage van Stephany Linthorst, organisatiecoach bij sl-IMPACT 
Een BOR is een tijdelijk medezeggenschapsorgaan op vrijwillige basis. Het doet zich onder 
meer voor bij fuserende organisaties of organisaties die gedurende een bepaalde tijd of voor 
een bepaald project intensief samenwerken. De BOR behandelt uitsluitend alle zaken die met 
die situatie te maken hebben; overige zaken doen de onderliggende OR-en zelf. 
Tijdens de transitiefases kan de OR met een stappenplan werken. Dit stappenplan wordt 
tijdens de bijeenkomst besproken. 
Vervolgens worden verschillende tips/aandachtspunten voor het werken met een BOR 
besproken, zoals: communicatie, betrokkenheid, focus, onafhankelijk begeleider, 
tijdpad/processchema, aandacht voor proces. 
Wil je ook het stappenplan voor OR-en in transitiefases ontvangen? Stuur dan even een 
mailtje. 

 Inhoudelijk thema: Werkwijze OR reactief of pro-actief?  
Een OR maakt deel uit van het besluitvormingsproces in de organisatie. We gaan in op de 
begrippen pro-actief en reactief en bespreken de voor- en nadelen hiervan. 
 

Op 29 september 2016 organiseert MZSW een landelijke conferentie over medezeggenschap in de 
SW. Dit jaar gaat de conferentie over de toekomst van de SW-sector en de gevolgen daarvan voor de 
OR-praktijk. Verder zijn er diverse workshops over de dagelijkse praktijk van het OR-werk. 
 
Heb je een onderwerp voor de volgende platformbijeenkomst? Laat het weten via info@sl-impact.nl 
 
 

Noteer vast in je agenda: 
Landelijke MZSW-dag 29 september 2016 

Met onder andere een workshop over de rol van de (ambtelijk) secretaris in het OR-werk  
en een inspiratiebijeenkomst over vernieuwende medezeggenschap. 
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