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TEKST WANNE VAN DEN BIJLLAARDT CHECKLIST

Inspelen op de krapte van de arbeidsmarkt

Or en aannamebeleid
De economie groeit en organisaties komen 
moeilijk aan nieuw personeel. Zij kijken 
hoe de vacatures kunnen worden opge-
vuld. Wat is de rol van de or? 

W
erknemers krijgen sneller 

een vast contract, vrijwilli-

gers nemen taken over of 

zzp-ers worden ingezet. Het aanname-

beleid verandert. Iedere organisatie 

gaat op een andere manier om met het 

tekort aan personeel. In deze checklist 

volgt er een aantal punten waar de or 

op kan letten. 

• Als de or met het aannamebeleid aan 

de slag wil, dan is een eigen visie 

handig. Als je dit onderwerp met de 

bestuurder wilt bespreken dan heeft 

de or er al over nagedacht.  Bespreek 

met de ondernemingsraad zaken als 

werving en selectie, het interne 

loopbaanbeleid, de inzet van vrijwil-

ligers en oproepkrachten, het bieden 

van kansen voor allochtonen en ge-

handicapten. 

• Zet het aannamebeleid op de agenda 

van de Overlegvergadering. Dit kan 

onder het mom van de krapte op de 

arbeidsmarkt. Vaak veranderen pro-

cedures en sollicitatie-eisen zonder 

dat de ondernemingsraad er erg in 

heeft. 

• Als het aannamebeleid verandert dan 

heeft de ondernemingsraad instem-

mingsrecht op grond van artikel 27 

lid 1e uit de WOR. Maak er gebruik 

van. 

• In het aanstellingsbeleid kan gere-

geld worden in welke gevallen con-

tracten voor bepaalde tijd, vaste con-

tracten of tijdelijke aanstellingen 

mogelijk zijn. Hierdoor voorkom je 

willekeur.  

• Vraag of er gewerkt wordt met de 

sollicitatiecode van de Nederlandse 

Vereniging voor Personeelsmanage-

ment & Organisatieontwikkeling. Het 

doel van de code is een norm te bie-

den voor een transparante en eerlijke 

werving- en selectieprocedure. Hier-

door krijgen sollicitanten een eerlijke 

kans op een baan. De sollicitatiecode 

is aan te passen aan de eigen organi-

satie.

• Als er sneller mensen worden aange-

nomen die niet helemaal aan de 

functie-eisen voldoen, kun je aan de 

bel trekken. Maak gebruik van het in-

formatierecht (artikel 31 WOR) om de 

gegevens boven tafel te krijgen en ga 

eens praten met de P&O-afdeling om 

te kijken hoe het aannamebeleid in 

de praktijk uitpakt.  

• De or moet op grond van artikel 28 

WOR letten op discriminatie. De or 

moet dus ook een gelijke behande-

ling van sollicitanten bevorderen. Je 

kunt je bijvoorbeeld inzetten voor 

anoniem solliciteren. Hierdoor krijgt 

iedereen dezelfde kans. 

• Als de or constateert dat er het nodi-

ge verandert op de arbeidsmarkt dan 

kan de or ook een initiatiefvoorstel 

maken. Doe een voorstel voor hoe de 

invulling van de vacatures er volgens 

de or uit moet zien.

• Het personeelstekort is voor een deel 

te voorkomen door het eigen perso-

neel vast te houden. Dat kan de 

werkgever op verschillende manie-

ren doen (bijvoorbeeld door langere 

tijdelijke contracten, de arbeidsvoor-

waarden te verbeteren, ontwikkel-

mogelijkheden bieden, sfeer te ver-

beteren). Tijdens het artikel 

24-overleg met de bestuurder en een 

vertegenwoordiging van de toezicht-

houder kun je dit eens ‘met de benen 

op tafel’ inventariseren.  
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