Haal meer uit het Artikel 24-overleg

In gesprek over
de grote lijnen
In dit artikel wordt artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) besproken. Voor veel ondernemingsraden en
PVT’s is niet duidelijk hoe zij handen en voeten kunnen geven
aan dit wetsartikel.
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Artikel 24 WOR
1. In de overlegvergaderingen wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De ondernemer doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in
de artikelen 25 en 27. Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt
betrokken.
2. Indien de onderneming in stand wordt gehouden door een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij, zijn bij de in het eerste lid bedoelde besprekingen de commissarissen
van de vennootschap, de coöperatie of de onderlinge waarborgmaatschappij, als die er zijn, dan wel een of meer vertegenwoordigers uit
hun midden aanwezig. Wordt ten minste de helft van de aandelen van de vennootschap middellijk of o
 nmiddellijk voor eigen rekening
gehouden door een andere vennootschap, dan rust de hiervoor bedoelde verplichting op de bestuurders van de laatstbedoelde vennootschap, dan wel op een of meer door hen aangewezen vertegenwoordigers. Wordt de onderneming in stand gehouden door een vereniging
of een stichting, dan zijn de bestuursleden van die vereniging of die stichting, dan wel een of meer vertegenwoordigers uit hun midden
aanwezig. De ondernemingsraad kan in een bepaald geval besluiten, dat aan dit lid geen toepassing behoeft te worden gegeven.
3. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet ten aanzien van een onderneming die in stand wordt gehouden door een ondernemer die ten
minste vijf ondernemingen in stand houdt waarvoor een ondernemingsraad is ingesteld waarop de bepalingen van deze wet van toepassing zijn, dan wel door een ondernemer die deel uitmaakt van in een groep verbonden ondernemers die tezamen tenminste vijf ondernemingsraden hebben ingesteld waarop de bepalingen van deze wet van toepassing zijn.

welke onderwerpen voor de OR de hoogste
prioriteit hebben. Bespreek vooraf ook jouw
rol bij die onderwerpen. Welke rol wil de OR
bij deze thema’s spelen en hoe wil je vorm
geven aan deze rol? Bedenk ook wanneer je
als ondernemingsraad betrokken wilt
worden? Zo kunnen OR en bestuurder ook
eenvoudig concrete werkafspraken maken.

Werkvormen
De WOR staat een creatieve aanpak van het
artikel 24 overleg niet in de weg. Je kunt
daarom het overleg ook eens anders
insteken. Het is uitermate geschikt om eens
samen met bestuurder en de leden van de
Raad van Toezicht over actuele onderwerpen
te praten waarbij het niet gaat om de waan
van de dag. Je kunt hiervoor verschillende
werkvormen kiezen. Het doel daarvan is om
de deelnemers aan het overleg een inbreng
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onderwerp. Dit kost natuurlijk veel tijd,
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zijn van wat er speelt in de organisatie en

een stelling positief formuleert, geeft die

kan de bestuurder uitdagen plannen
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na afloop van de discussie om gezamenlijk
een aantal conclusies te trekken en

Vervolgafspraken

mogelijke vervolgacties te plannen.

Er zijn natuurlijk nog veel meer manieren te
bedenken om de dialoog tijdens het artikel
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