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TEKST WANNE VAN DEN BIJLLAARDT BEELD SHUTTERSTOCK CHECKLIST 

Or en pensioen

Beoordelen van het 
overleg
Werknemers staan er vaak niet bij stil, maar 
pensioen is één van de belangrijkste ar-
beidsvoorwaarden. Bespreek daarom de 
pensioenen met de bestuurder. 

A
ls het overleg achter de rug is, 

kijk eens terug op de Overleg-

vergadering. Gebruik deze 

checklist om het overleg met de be-

stuurder te beoordelen. 

Heb je één of meer van de onderstaan-

de vragen met ‘nee’ beantwoord, be-

spreek dit dan in het or-overleg.  

Bespreek wat je kunt doen om het te 

verbeteren.  

WANNE VAN DEN BIJLLAARDT 

OPLEIDINGSCOÖRDINATOR VAN  

TRAININGSBUREAU OR ACADEMY  

EN MEDEAUTEUR VAN ‘HET PRAKTISCHE 

CHECKLISTBOEK VOOR DE OR’

Om het overleg over pensioenen te kunnen voeren heb je informatie nodig. Je hebt bijvoorbeeld het pensioenregle-
ment nodig. Het is ook handig om te kijken in de cao wat er over pensioen instaat. Had je voldoende informatie om 
het overleg te voeren?

Ja/nee

Kreeg je tijdig informatie als je daarom vroeg? Ja/nee

Zorg dat je goed op de hoogte bent van de pensioenontwikkelingen in je organisatie. Als er iets verandert dan heeft 
de or misschien instemmingsrecht. Dat is niet het geval als de pensioenovereenkomst is ondergebracht bij een ver-
plicht gesteld pensioenfonds. Kreeg je een instemmingsverzoek?

Ja/nee

Was er sprake van een correctie behandeling van instemmingszaken volgens artikel 27 van de WOR? Ja/nee

Pensioen is geen eenvoudige materie. De or heeft het recht om zich door een deskundige te laten bijstaan. Kreeg de 
or de mogelijkheid om een adviseur in te schakelen? 

Ja/nee

De ondernemingsraad kan onderwerpen zoals de pensioenen op de agenda zetten. Stimuleerde de bestuurder deze 
initiatieven? 

Ja/nee

Konden de or en de bestuurder elkaar aanspreken op voet van gelijkheid? Ja/nee

Zochten bestuurder en or naar een gezamenlijk belang? Ja/nee

Was er sprake van een vertrouwensrelatie tussen de or en de bestuurder? Ja/nee

Is de sfeer goed tijdens het overleg? Ja/nee

Was de bewaking van het onderwerp goed tijdens het overleg? Ja/nee

Komen bestuurder en or de gemaakte afspraken na? Ja/nee


