123Checklist voor het or-jaarverslag
Praktische handvatten voor een goed verslag
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Introductie
Een jaarverslag schrijven is een kranige klus. Samenwerken in een werkgroep or-jaarverslag en
inspiratie halen uit mooie voorbeelden helpen. Deze checklist is bedoeld om je te inspireren.
Deze lijst kun je gebruiken:



als hulpmiddel voor de inhoud, de taal en de presentatie van het or-jaarverslag;
ter voorbereiding op het proces van het maken van het jaarverslag

De ondernemingsraad is verplicht een jaarverslag op te stellen. Dat staat beschreven in de Wet
op de Ondernemingsraden artikel 14, lid 2h. Het jaarverslag kan verschillende doelen dienen.
Die vind je in deze checklist.
De checklist is gebaseerd op de trainingen die ik de afgelopen jaren gaf aan uiteenlopende
doelgroepen voor het schrijven van (jaar)verslagen en rapporten.
Deelnemers aan de training OR-jaarverslagen schrijven ontvangen deze checklist bij de training.
Wil je meer informatie over deze training? Stuur me dan een mailtje of bel me op
06 1450 3904. Mail: anjagruteke@tekstfirma.nl
Of wil je een taal- en tekstcheck op het jaarverslag? Mail me dan gerust je vraag en ik maak
desgewenst een passende en vrijblijvende offerte voor een tekstcheck.
Veel schrijfplezier!
Anja Grüteke
Schrijftrainer en neerlandica

© Tekstfirma
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1. Checklist or-jaarverslag: doelen
Het or-jaarverslag kun je inzetten voor diverse doeleinden. Hieronder lees je de meest
voorkomende doelen. Bepaal samen met de werkgroep OR welke doelen jullie met het
jaarverslag nastreven.

 Check
1.

doel:
o

Het jaarverslag informeert de lezers over de resultaten die de
ondernemingsraad heeft bereikt.

Doel: informeren
2.

o

Het jaarverslag heeft tot doel rekenschap af te leggen aan de
medewerkers en begrip te kweken voor de activiteiten.

Doel: relatiebeheer

3.

o

Het jaarverslag betrekt de medewerkers actief bij onderwerpen
die nog lopen en zorgt dat medewerkers de or weten te vinden.

Doel: betrekken
4.

o

Het jaarverslag dient als reflectie- en evaluatiemoment voor de
ondernemingsraad: waar staan we en wat hebben we bereikt?

Doel: evalueren

CHECKCHECK:


Wat je doel ook is, voorkom dat je een dikke pil aflevert.



Het or-jaarverslag is maximaal zes pagina’s. Zo weinig? Ja, en dat is nog best veel
voor een doelgroep die genoeg andere keuzes kan maken dan een or-jaarverslag
lezen. Met een slimme opmaak kun je voldoende tekst en beeld kwijt.



Het jaarverslag kan een handige manier zijn om in contact te komen met de
achterban. Zorg daarom dat het verslag vlot is geschreven, met korte stukjes,
uitnodigende titels, aansprekende afbeeldingen en eventueel een infographic. En
zorg dat het goed is vormgegeven. Dat kan de eigen communicatieafdeling doen
of de vormgever. Voor onlineverslagen bestaan tools om zelf snel een
aantrekkelijk verslag te maken. Tekstfirma adviseert je graag.
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2. Checklist or-jaarverslag: inhoud
Afhankelijk van de doelen die je met het jaarverslag nastreeft, bepaal je de inhoud. De lijst
hieronder en op de volgende bladzijdes kun je gebruiken ter inspiratie voor jullie or-jaarverslag.
Per onderwerp staat aangegeven voor welke doelen het specifiek interessant is.

 Check
Het voorwoord

dit:
Doelen: relatieonderhoud, betrekken
De voorzitter kan een persoonlijk voorwoord schrijven met:
 Zijn ambitie met de ondernemingsraad
 Introductie van de or-leden (met foto)

Schets van de
medezeggenschap

Doel: informeren, betrekken

Thema’s

Kies thema’s waarin de or een rol heeft gespeeld. Alle doelen.

*Uit OR informatie 11 |
nov 2016 | pag 30

Korte schets van de medezeggenschap:
 Hoe zit die in elkaar? Hoeveel leden? Welke commissies?
 Wat zijn de kernwaarden van de or? Eventueel een motto?
 Wat is de ambitie?
 Waar is de or, terugkijkend, trots op?
Je kunt dit:
 beschrijven;
 in een infographic zetten;
 iemand uit de ondernemingsraad laten vertellen. Dan schrap
je het voorwoord. Dat zou overlappen met deze schets.
Denk aan foto’s. Dat maakt het persoonlijk.

Onderwerpen waar medewerkers in geïnteresseerd zijn*:
 Resultaten die de or heeft behaald en de uitwerking daarvan
op de arbeidssituatie van de medewerker: laat de klant zien
wat je in huis hebt.
 Ontwikkelingen in de organisatie die direct raken aan de
werkomgeving of de inhoud van het werk.
 Collega’s die aan het woord komen en vertellen wat de or voor
hen heeft gedaan.
 Onderwerpen die nog in behandeling zijn en waarvoor de
mening van de medewerkers nodig is. Maak het jaarverslag
interactief.
 Uitleg over het or-werk: wat is een adviesaanvraag?
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Checklist or-jaarverslag: inhoud (vervolg)

 Check
(vervolg thema’s)

dit:
Voorbeeld van een beschrijving van een thema:
Het thema Financiën. Het is de or niet gelukt een advies daarover uit te
brengen. Het verslag beschrijft dat en geeft aan wat de or wel doet en
heeft gedaan en wat het belang van het onderwerp is.

Charlotte Bruining, commissie
Financiële Zaken bij De Regenboog.

De or kijkt vooral naar de keuzes die gemaakt
worden. Wat gaat de medewerkers raken? Is
er voldoende budget gereserveerd voor zaken
die de ondernemingsraad belangrijk vindt?
Daarover heeft de commissie een paar keer per jaar
informeel overleg met de concerncontroller. De
bevindingen van de commissie worden vervolgens in
de ondernemingsraad met het bestuur besproken.
Afgelopen jaar is dat jammer genoeg niet gelukt. De
ondernemingsraad heeft uiteindelijk besloten geen
advies over de begroting uit te brengen.”

“Een gezonde financiële huishouding is
noodzakelijk voor De Regenboog. Het
speciaal onderwijs heeft het moeilijk. Zowel
door het docententekort als door structureel
stijgende kosten. Het is belangrijk geen
onnodige financiële risico’s te nemen.”

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal
Waarom is de begroting belangrijk voor
medewerkers? Bruining: “Het komende jaar moeten
medewerkers worden getraind voor DSP en het
werken met nieuwe onderwijsmethodes. Wordt daar
voldoende geld voor gereserveerd? Het gaat namelijk
niet alleen om training: medewerkers moeten ook op
de werkvloer vervangen kunnen worden.

Begroting
Aldus de commissie Financiële Zaken. Charlotte
Bruining, Intern Manager bij De Regenboog: “Er zit
veel tijdsdruk op de financiële cyclus van begroting
tot en met de jaarrekening. Iedereen heeft wensen, die
natuurlijk lang niet allemaal gehonoreerd kunnen
worden. Maar Control & Compliance moet wel al die
wensen beoordelen en doorrekenen. Tot vlak voor de
deadline wordt daaraan gewerkt. Ergens daartussendoor moet de ondernemingsraad dan nog
advies uitbrengen. Dat is ieder jaar opnieuw erg krap,
een kwestie van dagen.

Verder moeten we steeds flexibeler werken en
verandert de manier waarop we werken. ICT heeft
hier een grote invloed op.
Daardoor is duurzame inzetbaarheid weer prominent
op de agenda gekomen. Ook dat kost geld en ook dat
moet begroot worden. Uiteindelijk zijn medewerkers
ons belangrijkste kapitaal en dat moet in de begroting
zichtbaar zijn.”
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Checklist or-jaarverslag: inhoud (vervolg)
 Check
Overzichten

dit:
Doel: informeren, betrekken
Afbeeldingen en overzichten nodigen uit tot lezen. Bijvoorbeeld:



FAQ’s

Overzicht van aantallen advies-en instemmingsaanvragen,
eventueel met:
o een korte noemer;
o een verwijzing voor meer informatie per onderwerp
naar de intranetpagina’s van de ondernemingsraad;
o het moment dat de aanvraag speelde (aanvraag
afgebeeld op een kalender, bijvoorbeeld in infographic).
Personalia: zeker bij grote raden met meerdere commissies.

Doel: betrekken, evalueren
Voorbeelden van vragen:







Is de or tevreden met de bereikte resultaten?
Wat is een adviesaanvraag?
Wanneer zijn de or-verkiezingen?
Wie kan er meedoen?
Welke belangrijke onderwerpen staan er komend jaar op de
agenda?
Hoeveel tijd ben je kwijt aan het or-werk?
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3. Checklist or-jaarverslag: presentatie en taal
 Check
Presentatie

dit:
De tekst nodigt uit tot snel lezen door:





Alinea’s van maximaal zeven regels. Ga ervan uit dat je tekst vanaf
een beeldscherm wordt gelezen. Lange alinea’s of ‘bakstenen’
vertragen het lezen en nodigen niet uit.
Een witregel na elke alinea.
Af en toe een opsomming.
Betekenisvolle tussenkopjes.

De tekst wordt afgewisseld met beeld. Denk creatief en neem eens een
infographic op. Zie het voorbeeld hieronder.

Afbeelding: Voorbeeld van een infographic met feiten en cijfers (bron: jaarverslag.mboamersfoort.nl)
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Checklist or-jaarverslag: presentatie en taal (vervolg)

Presentatie

De tekst is goed leesbaar vanaf een beeldscherm: telefoon, laptop en tablet.
Je kunt de tekst weergeven als:
 Pdf
 Onlineverslag.
Tekstfirma kan je adviseren over een goede tool hiervoor en een
opzet voor een onlineverslag.
Check de leesbaarheid van het verslag vanaf een beeldscherm.

Formulering

De tekst is niet doorspekt met afkortingen.
De zinnen zijn zoveel mogelijk actief: zoals je het hardop zou zeggen.
Dus niet:
Ook heeft de or, onder dankzegging aan de commissie VP, die hier veel werk
in heeft gestoken, ingestemd met het geagendeerde Bedrijfsnoodplan 2017.
Dit onder voorwaarde dat de concrete uitwerking van de plannen wordt
gedeeld en besproken met de respectievelijke Taakcommissies en dat de
evaluatie van de verschillende oefeningen jaarlijks zowel in de or (op
organisatieniveau) als in de OC’s (op themaniveau) worden
teruggekoppeld.
Maar bijvoorbeeld:
Ook heeft de ondernemingsraad ingestemd met het bedrijfsnoodplan 2017.
De commissie Voorzieningen Bedrijfspersonen (VP) heeft hier veel werk in
gestoken. De raad heeft ingestemd onder de voorwaarden dat het bestuur:



de concrete uitwerking van de plannen met de taakcommissies
deelt en bespreekt;
de evaluatie van de verschillende oefeningen jaarlijks zowel in de
raad als in de taakcommissies terugkoppelt. In de raad gebeurt dat
op organisatieniveau en in de commissies op themaniveau.

De tekst is geschreven in eigentijdse taal. Check bij twijfel de woordenlijst
van Onze taal op: https://onzetaal.nl/taaladvies/ouderwets-taalgebruik
Formeel – omslachtig
Inzake
Derhalve
Het overleg d.d. 03 Aug
Aanpassingen realiseren
Advies uitbrengen
Met betrekking tot
Behoudens indien

Eigentijdse variant
Over
Daarom
Het overleg van 3 augustus
Aanpassen, veranderen
Adviseren
Over
Tenzij, behalve als
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Checklist or-jaarverslag: presentatie en taal (vervolg)

Pas op voor de
Underdog

De toon van de tekst is neutraal- positief waar dat kan. Met gewichtige taal
en kwaadspekerij over de bestuurder, zet de raad zich in een
underdogpositie. Geef aan wat je wél kunt doen en hebt afgesproken.
Vergelijk de twee zinnen hieronder:
1. Door de ondernemingsraad is nadrukkelijk maar tevergeefs ingezet
op het afvoeren van dit onderwerp als eenzijdig agendapunt maar
de bestuurder was doof de argumenten van de or. De or blijft erop
hameren.
2. De ondernemingsraad heeft het bestuur voorgesteld het traject
Goed werkgeverschap op de gezamenlijke agenda te zetten. De
ondernemingsraad vindt dat de nadruk nu te eenzijdig op Goed
werknemerschap ligt. De raad heeft de volgende argumenten
aangedragen:
a. …
b. …
In de tweede variant geef je je argumenten nog eens een podium. In de
eerste variant laat je onmacht zien. Dat maakt geen sterke indruk. Waarom
zouden medewerkers op je stemmen als je niets voor elkaar krijgt?
De tekst is geschreven in correct Nederlands. Check de spelling op
www.woordenijst.org (woordenlijst van de Nederlandse taal).

Wil je meer informatie of ondersteuning bij effectieve verslagen?
Stuur dan een mailtje naar anjagruteke@tekstfirma.nl of bel me op 06 1450 3904. Ik help jullie
raad graag.
Veel schrijfplezier!
Anja Grüteke
schrijftrainer en neerlandica
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