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Tips voor het werven van kandidaten OR-verkiezingen 

 
 
Tip 1: Promotie werk als doorlopend proces 
Veel OR’en beginnen met het werven van kandidaten en het versterken van de PR voor de OR vlak 
voor de verkiezingen. Maar in de praktijk blijkt dat die informatie vooral aankomt bij mensen die al 
belangstelling hebben. Die OR’en die echter hun PR goed verzorgen tijdens de gehele zittingsperiode 
en voortdurend communiceren over het belang van de OR en de resultaten die de OR heeft gehaald 
blijken juist in zo’n periode extra aandacht te kunnen genereren. Mensen hoeven niet meer overtuigd 
te worden van het belang van de OR, maar zijn dat al. 
 
Tip 2: Betrek meer mensen bij het OR –werk 
Veel mensen die eerder bij de OR betrokken zijn geweest, hebben al kennis gemaakt met het werk en 
de mogelijkheden van de OR. Mensen die op een of andere manier al betrokken zijn bij het werk van 
de OR zijn namelijk beter op de hoogte van wat de OR doet en zullen zich mogelijk sneller kandidaat 
stellen. 
 
Tip 3: Onderzoek belemmeringen en neem ze weg 
Kom erachter wat mensen tegen houdt om zich verkiesbaar te stellen. Vaak genoemd worden 
bijvoorbeeld:  

 Werkdruk en gebrek aan tijd 

 Twijfel over de eigen capaciteiten 

 Gebrek aan steun van leidinggevenden 

 Te weinig kennis van wat de OR nu precies doet 

 Persoonlijke omstandigheden 

 Gebrek aan geloof in de resultaten van het OR-werk 
Voer als OR een gerichte campagne en verbeter de voorwaarden voor het OR-lidmaatschap samen 
met de directie. Denk aan informatie over faciliteiten, zoals tijd, ondersteuning vanuit de organisatie, 
de mogelijkheden om te leren.  
 
Tip 4: Investeer echt in de werving en zet daarbij meerdere manieren in 
Een goede campagne kost tijd en energie. Maar het belang van voldoende kandidaten rechtvaardigt 
die extra inspanning. Meerdere manieren van werven zijn bijvoorbeeld:  

 Het persoonlijke gesprek 

 Een informatiebijeenkomst op de afdeling 

 E-mail en intranet 

 Een wervingskrant 

 Een artikel in het personeelsblad 

 Mensen uitnodigen voor een OR-vergadering of commissie-bijeenkomst 

 Een informatiestand 

 Affiches, folders, wervende spreuken 

 Organiseren van een debat 

 Personeelsbijeenkomst 

 Vraag de directeur om een appèl te doen op alle medewerkers 
 
Tip 5: Benadruk wat de medewerker kan winnen bij een lidmaatschap van de OR 
Veel mensen hebben er weinig weet van dat ze veel leren en daardoor ook persoonlijk veel voordeel 
kunnen hebben van het OR-werk. Het is de moeite waard om ook dat te profileren. Denk ook aan 
talent- en competentiegericht werken in de OR wat bijdraagt aan het vergroten van iemands kennis en 
vaardigheden. 
 


