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OR-INTERN

verstevig de banden met de verschillende samenwerkingspartners

Samen door één 
deur kunnen
De OR kan naast de bestuurder met veel meer personen en or-

ganen contacten onderhouden. Daar staan OR’en vaak niet bij 

stil. Voor hen is de bestuurder vaak het enige aanspreekpunt. 

Toch is het verstandig om regelmatig of incidenteel met allerlei 

organen contact te onderhouden om ervoor te zorgen dat me-

dezeggenschapstrajecten zo probleemloos mogelijk verlopen. 

Met wie moet u allemaal rekening houden?

OOm te beginnen is het goed om meteen 
een blik te werpen op de Wet op de on-
dernemingsraden (WOR). Daarin staat 
namelijk dat uw OR kan overleggen 
met interne en externe deskundigen 
(artikel 16), beraad kan hebben met per-
sonen binnen of buiten de organisatie 
(artikel 18), en overleg kan voeren met 
leden van toezichthoudende organen 
(artikel 24 en 25). Hieronder vallen dus 
het houden van achterbanberaad met 

werknemers, overleg met de vakbon-
den en het inschakelen van een jurist. 
Buiten deze formele lijnen kunnen ook 
veel andere, informele, lijnen bestaan. 
U vindt hier dan ook een selectie van 
veelvoorkomende organen en personen 
waar uw OR mee te maken krijgt. De 
lijst is zeker nog verder uit te bereiden. 
In het kader op deze pagina en het kader 
links op de pagina hiernaast leest u meer 
over de bestuurder en de achterban.

HR

De HR-manager is in organisaties belast 
met personeels- en organisatievraagstuk-
ken. Uw OR heeft daarom veel met deze 
functionaris te maken. Het personeels-
beleid raakt immers de belangen van 
de achterban. De HR-manager zit vaak 
tussen de bestuurder en de werknemers 
in. HR levert inhoudelijke deskundig-
heid vanuit een adviserende rol, maar 
is geen formele gesprekspartner. Wel 
kan HR een belangrijke rol spelen in de 
kwaliteit van het overleg door ook proces-
matig te adviseren hoe de meerwaarde 
van de medezeggenschap beter tot zijn 

recht kan komen. Dit vergt van zowel OR 
als HR een open houding naar elkaar. 
Zo klaagt de OR soms over HR, terwijl 
deze in opdracht van de bestuurder 
werkt. HR bepaalt niet de prioriteiten. 
Dat doet de bestuurder. Ook andersom 
klaagt HR weleens over de OR: de OR 
is te kritisch, of een hobbel in het be-
sluitvormingsproces. Het is daarom 
van belang om de verwachtingen tus-
sen HR en de OR goed uit te spreken. 

Managementteam en staf 

Direct naast de bestuurder en de per-
soneelsfunctionaris staan het manage-
mentteam en stafmedewerkers. Omdat 
zij zich bezighouden met het ontwik-
kelen van beleid, begrotingen en afde-
lingsplannen, is direct contact tussen 
OR-leden en deze groep best handig. 
De besluitvorming kan namelijk sneller 
en beter als uw OR direct bij hen aan-
geeft wat u graag zou willen terugzien 
in uiteindelijke stukken. Voor de OR is 
het belangrijk om aan te voelen en te 
weten wat de behoeften van het manage-
ment en de verschillende stafafdelingen 
zijn. Zij maken immers deel uit van de 
achterban van uw OR. Ook helpt het 
contact uw OR mogelijk; management 
en stafafdelingen beschikken over in-
formatie die de OR soms niet heeft.

Preventiemedewerker

Vrijwel alle organisaties hebben een 
preventiemedewerker of arbocoördinator 
voor een goed arbobeleid. De taken van 
de preventiemedewerker vloeien deels 

Bestuurder kent u al

De bestuurder is de belangrijkste partij 
voor de OR. Met hem zit uw OR aan 
tafel en maakt u afspraken. Deze partij 
is natuurlijk al bekend bij uw OR. Van 
belang is nog wel de ondernemings-
overeenkomst. De OR en de bestuurder 
hebben de mogelijkheid om in zo’n 
overeenkomst afspraken te maken over 
de samenwerking of de uitbreiding van 
OR-bevoegdheden. Ook kunt u met de 
bestuurder een budget afspreken om 
externe deskundigen in te huren.
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voort uit de risico-inventarisatie en -eva-
luatie. Uw OR heeft instemmingsrecht 
op de organisatie, omvang van de taken 
en deskundigheid van de preventieme-
dewerker. Door een nieuw wetsvoorstel 
krijgt u dat (waarschijnlijk) per 1 januari 
2017 ook over de persoon van de preven-
tiemedewerker en zijn positionering in 
de organisatie. De preventiemedewerker 
heeft hetzelfde doel als de OR; veilige en 
gezonde werkplekken voor de werkne-
mers. Uw OR heeft instemmingsrecht 
op het arbobeleid, ziekteverzuim en re-
integratie. Krijgt u met die onderwerpen 
te maken, dan klopt u bij de preventie-
medewerker aan met eventuele vragen. 
Sterker nog in de Arbowet staat dat de 
preventiemedewerker uw OR moet advi-
seren en moet samenwerken. De samen-
werking met u is dus niet vrijblijvend. 

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand bij 
wie alle werknemers terecht kunnen die 
te maken hebben gehad met agressie, 
pesten, discriminatie of seksuele intimi-
datie op het werk. Ook als er sprake is 
van een arbeidsconflict, kan de werkne-

mer een vertrouwenspersoon benaderen. 
Alles wat de werknemer de vertrouwens-
persoon vertelt, is vertrouwelijk. De 
vertrouwenspersoon helpt bij het zoeken 
naar oplossingen en kan voorkomen 
dat er arbeidsconflicten ontstaan of uit 
de hand lopen. Het instellen van een 
vertrouwenspersoon is instemmings-
plichtig op grond van het arbobeleid. Uw 
OR heeft geen instemmingsrecht voor 
de benoeming van een persoon, maar 
over het instituut. U kunt bijvoorbeeld 
aangeven dat een vertrouwenspersoon 
een extern of een intern persoon moet 
zijn. Zorg dat u ook af en toe overlegt 
met de vertrouwenspersoon. Het gesprek 
gaat dan niet over personen, maar over 
de ontwikkelingen in de organisatie. 

Toezichthouders 

De raad van commissarissen (RvC) of 
de raad van toezicht (RvT) benoemen de 
bestuurder, controleren de organisatie en 
hebben een wettelijke rol bij medezeg-
genschap: zij horen, als de OR daarom 
vraagt, te verschijnen op de overlegverga-
deringen als er een adviesaanvraag wordt 
besproken. In de praktijk maakt de OR 
hiervan weinig gebruik.  
Daarnaast is er het artikel-24-overleg. Dat 
vindt twee keer per jaar plaats om de al-
gemene gang van zaken in de organisatie 
te bespreken. Een afgevaardigde van de 
RvC of RvT woont het artikel-24-overleg 
in de praktijk wat vaker bij. Het is van 
belang om daarnaast ook contact te on-
derhouden met uw toezichthouders. Als 
de samenwerking met de bestuurder 
moeizaam verloopt, kunt u de toezicht-

houder vragen om te bemiddelen. Dat 
gaat makkelijker als u elkaar beter kent.

Vakbonden 

Vakbonden (werknemersorganisaties) 
zijn altijd in beeld bij de OR-verkiezings-
procedure. Zij zijn het eerste aan zet bij 
het stellen van kandidaten. Uw OR krijgt 
dus meestal eens in de twee of drie jaar 
te maken met de bond. Wanneer de orga-
nisatiegraad (de hoeveelheid werknemers 
in een organisatie die zijn aangesloten bij 
een vakbond) laag is, zullen vakbonden 
zich niet actief inspannen om kandidaten 
naar voren te schuiven. Afhankelijk van 
de branche en de organisatiegraad in de 
organisatie spelen vakbonden verder een 
meer of minder actieve rol en verschilt 
het contact met de bonden dus per OR. 

Overleg

In het kader hierboven leest u meer over 
het werkterrein van de vakbond en wat er 
gebeurt bij een cao. Vakbonden komen 
verder in beeld bij reorganisaties en fu-
sies. Op grond van de Wet melding col-
lectief ontslag of de van toepassing zijnde 
cao kan melding van de reorganisatie 
en overleg met de vakbonden verplicht 
zijn. Dit betekent vooral dat de bonden 
dan tot een sociaal plan willen komen. 
Het is dan verstandig om als OR contact 
te onderhouden met de vakbonden. 

Wanne van den Bijllaardt, opleidingscoördi-
nator bij trainings- en adviesbureau OR 
Academy, e-mail: w.vandenbijllaardt@de-
academy.nl, www.or-academy.nl

Contact met uw achterban 

De OR is het orgaan dat de werkne-
mers, de achterban, vertegenwoordigt, 
maar u kunt zonder last en ruggen-
spraak het OR-werk doen. Sommige 
ondernemingsraden betrekken de 
achterban niet of nauwelijks bij het OR-
werk. Toch is dat niet verstandig. Als de 
achterban uw OR actief steunt, is goed 
overleg met de OR des te meer van be-
lang voor de bestuurder: dit zal immers 
sneller betekenen dat er draagvlak en 
acceptatie is voor genomen besluiten. 
De bestuurder wil dus graag weten of 
de OR een breed palet van werknemers 
vertegenwoordigt en (mede) als spreek-
buis voor hen fungeert, of meer vanuit 
een ivoren toren zijn eigen plan trekt. 
Daarnaast is de OR voor de bestuurder 
en HR een waardevolle informatiebron 
voor wat er bij de werknemers leeft.

Samenwerking tussen uw OR en de vakbond

Het werkterrein van OR en vakbond ligt 
dicht tegen elkaar aan, maar de rollen ver-
schillen wel degelijk. Vakbonden richten 
zich op collectieve en individuele belan-
gen van werknemers. De OR richt zich op 
alle doelstellingen van de organisatie en 
de werknemers en behartigt geen indivi-
duele belangen. In de meeste branches 
geldt een cao, afgesloten door de werkge-

versorganisatie en de vakbonden. Is dat 
ook het geval in uw organisatie, dan is de 
rol van de OR bij arbeidsvoorwaarden en 
personele regelingen vaak klein. Het me-
rendeel is dan al geregeld in de cao. Wel 
komen er steeds meer raam-cao’s, waarin 
de werkgever op onderdelen afspraken 
kan of moet maken met de OR. Contact 
met de bonden is dan soms handig. 


