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Online OR-Verkiezingen

       Regel uw verkiezing via internet,  
met of zonder coach, precies zoals u het wilt!                                                                                                                 

OR-verkiezingen via internet zijn een niet te keren trend. IMK-BPO biedt u in 
samenwerking met Inkesta de mogelijkheid om eenvoudig online verkiezingen te 
organiseren. Vanaf de werkplek of vanuit huis veilig stemmen op een zelf gekozen 
moment. Wij kunnen u ook helpen met het inrichten en begeleiden van de opzet. 
En heeft u inhoudelijke vragen over de verkiezingen, dan kunt u deze gedurende de 
verkiezingsperiode stellen bij een van onze OR-specialisten.

De Verkiezingscoach
Het opzetten en uitvoeren van online OR-verkiezingen is slechts één onderdeel van de organisatie van  
een OR-verkiezing. Gedurende de voorbereiding doen zich ook vaak allerlei andersoortige  vragen voor: 
Hoe komen we aan voldoende kandidaten? Moeten we de medezeggenschap niet anders inrichten?  
Gaan we met kiesgroepen werken? Wie mogen er zich verkiesbaar stellen? Wie zijn er kiesgerechtigd?  
Klopt ons reglement nog wel? Hoe promoten we de OR-verkiezingen? Allemaal vragen waar je als OR mee 
te maken krijgt die ene keer in de drie jaar dat er verkiezingen moeten worden gehouden. Omdat iedere 
OR anders is bieden wij u naast pakket 1, 2 en 3 ook twee varianten van  ondersteuning bij het organiseren 
van de verkiezingen: E-coaching en Totaal-coaching. Zo helpen wij u om de OR-verkiezingen tot een 
succes te maken! 



      Online OR-verkiezingen? 
IMK-BPO biedt u meerdere opties!
             Kies voor de aanpak die bij u past. 

 Online-Verkiezingskit
            Regel het lekker zelf, maar wel online

Met de Online-Verkiezingskit krijgt u een gebruiksrecht voor de verkiezingssoftware van Inkesta. Hiermee kunt u zelf 
lijsten met kandidaten en lijsten met stemgerechtigden aanmaken en zelf de verkiezingen organiseren. Een korte 
introductie-tekst en een foto kunt u zelf uploaden, waardoor de kandidaten op het digitale stembiljet met foto en hun 
kernboodschap zichtbaar zijn. U kunt tijdens de verkiezingen eenvoudig reminders sturen aan de mensen die nog niet 
gestemd hebben en eenvoudig tussenstanden genereren. Na afl oop heeft u met één druk op de knop de uitslag. Of uw 
organisatie nu met een kandidaten- en/of een lijstenstelsel werkt, de kandidatenlijsten worden optimaal op het beeld-
scherm weergegeven. Verschillende kandidatenlijsten kunnen naast elkaar worden gebruikt binnen een verkiezing. 

  Kosten Online-Verkiezingskit tot 1000 medewerkers: € 295,-

 Online-Verkiezingskit + Waarborgpakket
            Verzorgd, met een gegarandeerd eerlijke uitslag

Inkesta verzorgt in dat geval de volledige verkiezing voor u. De eigenlijke verkiezingsprocedure, inclusief het invoeren 
van de kandidatenlijsten en de lijsten met stemmers, het verwerken van de stemmen en het vaststellen van de uitslag 
besteedt u in het Waarborgpakket in zijn geheel uit. Doordat Inkesta de verkiezing bij het waarborgpakket volledig in de 
hand heeft kan Inkesta een eerlijk verkiezingsverloop en dus ook een eerlijke uitslag garanderen. U ontvangt desgewenst 
dagelijks tussenstanden en na afl oop een door Inkesta opgesteld formeel proces-verbaal met de uitslag en het verloop 
van de verkiezingen. Een proces-verbaal met een gegarandeerd eerlijke uitslag, opgesteld door een onafhankelijke partij 
voorkomt interne discussies achteraf. Juist omdat in veel organisaties kandidaten in de verkiezingscommissie plaats hebben.

  Kosten Online-Verkiezingskit + Waarborgpakket
   tot 1000 medewerkers: € 795,-

 Online-Verkiezingskit + Waarborgpakket 
 + Stemwijzer
                      Compleet met keuzehulp op basis van bij uw organisatie levende issues 

Inkesta verzorgt in dat geval de volledige verkiezing voor u met waarborgpakket. Daarnaast kunt u gebruik maken van 
de Stemwijzer. Door middel van de stemwijzer kunt u de kiezers op een leuke manier helpen bij het bepalen van hun 
stemkeuze. Tegelijkertijd geeft u de kandidaten de gelegenheid om zich te profi leren en zal de verkiezing ook veel meer 
gaan leven. De verkiezingscommissie kiest 5 actuele stellingen die binnen uw organisatie leven en laat alle kandidaten 
daar hun mening over geven. Stemgerechtigden kunnen daarna hun eigen mening vergelijken met die van de kandida-
ten. De stemwijzer maakt de verschillen tussen kandidaten inzichtelijk en zorgt ervoor dat uw collega’s meer betrokken 
raken bij de verkiezingen van de ondernemingsraad.

  Kosten   Online-Verkiezingskit + Waarborgpakket + Stemwijzer 
  tot 1000 medewerkers: € 945,- 
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 Online-Verkiezingskit + Waarborgpakket  
 + Stemwijzer + E-coaching
                         Het hele OR-verkiezingstraject perfect geregeld 

Eenvoudig, praktisch en voor een vast bedrag krijgt u antwoord op al uw OR-verkiezingsvragen. Door het 
 inschakelen van de E-verkiezingscoach maakt u niet alleen op een goede manier gebruik van de online 
 verkiezingskit en het Waarborgpakket van Inkesta voor het organiseren van uw OR-verkiezingen, maar weet u  
ook dat het totale OR-verkiezingstraject op een de goede manier wordt georganiseerd. Hierdoor kan er nooit  
twijfel ontstaan over de legitimiteit van de OR. Daarnaast helpen wij u ook met het goed inrichten van de 
Stemwijzer van Inkesta, waardoor tijdens de campagneperiode de kandidaten zich op een leuke manier  
inhoudelijk kunnen voorstellen aan alle medewerkers.
 
Wat kunt u verwachten van de E-coach?
• MZ-professional als sparringpartner in verkiezingstijd
• Begeleiding via email en telefoon
• Coaching opzetten stemwijzer
• Advies over verkiezingscampagne
• GRATIS Kick-offmeeting voor de nieuwe OR

  Kosten   E-verkiezingscoach tot 1000 medewerkers: € 1.995,-

 Online-Verkiezingskit + Waarborgpakket  
 + Stemwijzer + Totaal-coaching
      Reeds in het vroegste stadium van de verkiezing begeleiding van een coach 

Geen enkele organisatie is gelijk. De inrichting van de medezeggenschap en de manier waarop de verkiezingen 
worden georganiseerd moet aansluiten bij de cultuur en structuur van de organisatie. In een startgesprek brengen 
wij samen met u in kaart hoe we van de verkiezingen een succes gaan maken. De verkiezingscoach helpt u ook 
bij organisatie-gerelateerde vragen. Geen standaard verhaal dus, maar een aanpak die past bij uw organisatie en 
mogelijkheden. 
 
Wat kunt u verwachten van de Totaal-verkiezingscoach?
• Startgesprek over MZ in de organisatie met OR, HR, bestuurder en de verkiezingscommissie
• Advies en analyse inzake kandidaatwerving
• Checkup OR-reglement
• Online ondersteuning van de kandidaten bij het opzetten van een eigen campagne
• Monitoring van de planning rondom de verkiezingen
• MZ-professional als sparringpartner in verkiezingstijd
• Begeleiding via email en telefoon
• Coaching bij opzetten stemwijzer
• Advies over verkiezingscampagne
• GRATIS Kick-offmeeting voor de nieuwe OR

  Kosten   Totaal-verkiezingscoach tot 1000 medewerkers: € 2.695,-
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	 Wilt	u	van	gedachten	wisselen	met	collega’s?		
	 Meld	u	aan	voor	de	LinkedIn-groep	Ondernemingsraad	via	www.IMKopleidingen.nl/orgroep



Online-Verkiezingskit  € 295,-

Waarborg verkiezingspakket  € 795,-
Online-Verkiezingskit + Waarborgpakket  

Online-Verkiezingen met Stemwijzer   € 945,-
Online-Verkiezingskit + Waarborgpakket + Stemwijzer

Online-Verkiezingen met E-coaching  € 1.995,-
Online-Verkiezingskit + Waarborgpakket + Stemwijzer + E-verkiezingscoach

Online-Verkiezingen met Totaal-coaching  € 2.695,-
Online-Verkiezingskit + Waarborgpakket + Stemwijzer + Totaal-verkiezingscoach incl. E-coaching

	 						Alle	prijzen	zijn	exclusief	21	%	BTW.

Een	gratis	kick-offmeeting	is	bij	alle	paketten	inbegrepen!	
Bovendien	ontvangt	u	een	gratis	proeflidmaatschap	van	6	maanden	op	OR-Online.

Verzorg uw OR-verkiezing nú online via IMK-BPO:  

betaalbaar en met een aanpak die bij u past!

 Voor meer informatie en aanvragen:
 

 Bel IMK-BPO op	0172 - 42 34 54		of

	 e-mail naar info@IMK-BPO.nl

Nog even een overzicht van de 5 opties

IMK-BPO Medezeggenschap B.V.

bezoekadres

Henry Dunantweg 28 
2402 NR  Alphen aan den Rijn

postadres

Postbus 2002 
2400 CA  Alphen aan den Rijn

T 0172 - 42 34 54 
F 0172 - 42 34 55

www.IMK-BPO.nl 
info@IMK-BPO.nl

 

In samenwerking met Inkesta
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