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Checklist TEKST WANNE VAN DEN BIJLLAARDT 

A
ls de ondernemingsraad aan 

een nieuwe zittingstermijn be-

gint, zal er al snel worden over-

gegaan tot het kiezen van de voorzitter 

en het benoemen van een secretaris. Er 

is een secretariaat nodig. Een goed se-

cretariaat is de smeerolie van de mede-

zeggenschap. We staan in deze check-

list stil bij het ot-secretariaat.

• De wet zegt niet veel over de rol van 

de secretaris en het secretariaat. In 

de WOR staat dat de or moet voor-

zien in de secretariaatsfunctie, maar 

niet hoe die ingevuld moet worden. 

In het eigen reglement staat hoe het 

secretariaat wordt ingevuld. Kijk of 

het reglement nog actueel is of dat 

het aangepast moet worden.

• Benoem welke competenties voor 

het voeren van het secretariaat van 

belang zijn. De kandidaten weten 

dan welke vaardigheden en kennis 

nodig zijn om goed te kunnen func-

tioneren als secretaris.

• Maak een functiebeschrijving voor 

de secretaris, zodat or-leden weten 

waarvoor je bij de secretaris moet 

zijn. Je voorkomt dat alles op het 

bord van de secretaris komt te liggen.

• De or kan zich laten ondersteunen 

door een ambtelijk secretaris. Be-

denk of je een ambtelijk secretaris 

nodig hebt. 

• Je hebt geen recht op een ambtelijk 

secretaris. Dat is niet geregeld in de 

WOR. Soms staat in de cao dat je 

recht hebt op ondersteuning. Kijk dit 

eens na. Als er niets in de cao staat 

dan moet je de bestuurder overtui-

gen van de noodzaak van een amb-

telijk secretaris.

• Bepaal wat de ambtelijk secretaris 

moet doen. Er zijn ambtelijk secreta-

rissen die vooral de notulen maken, 

maar er zijn er ook die allerlei admi-

nistratief werk of beleidsondersteu-

nend werk doen. 

• Als je een secretaris en een ambtelijk 

secretaris hebt, zorg dan voor een 

duidelijke taakverdeling.  

• Maak het secretariaat van de onder-

nemingsraad bekend in de organisa-

tie, zodat de achterban weet hoe en 

bij wie je moet zijn als je de onderne-

mingsraad wilt benaderen.

• De taken van de secretaris en de 

voorzitter zijn anders dan die van de 

andere or-leden. Houd daar bij de 

scholing rekening mee. Boek een 

aparte cursus, zodat zij zich kunnen 

ontwikkelen en hun taken goed kun-

nen uitvoeren. 

• Regel met de bestuurder de facilitei-

ten voor het secretariaat. Er is meest-

al behoefte aan vergaderfaciliteiten, 

vakliteratuur, een fysieke of digitale 

plek voor vergaderstukken, jaarver-

slagen en dergelijke. 

• Zorg dat je vervanging regelt. Het is 

natuurlijk niet wenselijk dat het se-

cretariaat op z’n gat ligt als de secre-

taris uitvalt. Benoem bijvoorbeeld 

een vicesecretaris.

• Neem de tijd om het dagelijks  

bestuur en het secretariaat te  

evalueren.  
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Een goed or-secretariaat is de smeerolie 
van de medezeggenschap. Hoe pak je dat 
aan als nieuwe or?
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