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Elf tips voor samenwerking

Or en vakbond
De ondernemingsraad en de vakbond ver-
tegenwoordigen allebei de werknemers 
van een organisatie. Zij doen dat elk op een 
andere manier. 

H
et is nuttig om goed samen te 

werken en elkaar niet als con-

current te zien. Hoe en wan-

neer levert dat voordelen op?

1. Het lijkt zo gemakkelijk. De ene 

werknemersvertegenwoordiger 

zoekt de andere op. De vakbond en 

de ondernemingsraad hebben echter 

hun eigen taken en wettelijke be-

voegdheden. Stem met elkaar af 

waar je samenwerkt en waar niet, zo-

dat je conflicten voorkomt. 

2. Kijk goed naar de belangen van bei-

de partijen. De or behartigt de belan-

gen van alle werknemers én heeft 

oog voor de belangen van de organi-

satie. De or overlegt daarover op 

grond van de WOR met de directie. 

De vakbonden richten zich primair 

op de eigen leden in de organisatie 

of in de sector, maar doen dat met 

een bredere blik naar alle werkenden. 

Zij ondersteunen in tegenstelling tot 

de or, ook individuele leden.

3. De or behandelt individuele klachten 

niet zelf maar kan werknemers door-

verwijzen naar de vakbond. De on-

dernemingsraad moet natuurlijk wel 

in actie komen als een klacht gedeeld 

wordt door een deel van de achter-

ban. Dat is een reden om bij de be-

stuurder aan de bel te trekken.

4. Ondanks de verschillen overlappen 

de invloedsferen van vakbond en de 

or elkaar. Dat zie je bij de oprichting 

van de or, de or-verkiezingen, de  

arbeidsvoorwaarden, de ruimte in 

cao voor de or en de inbreng van de 

or in het sociaal plan.

5. De WOR geeft de vakbonden het 

recht om bij or-verkiezingen als eer-

ste een kandidatenlijst in te dienen. 

Vraag bij de bond na welke criteria 

voor kandidaten ze hanteren. Hoe 

krijgt de or goede kandidaten?

6. De vakbond is voor de werkgever de 

eerste onderhandelaar over arbeids-

voorwaarden. De afspraken hierover 

staan in de cao. De cao kan de or 

ruimte bieden om te onderhandelen, 

maar ook afspraken bevatten die ook 

onder het instemmingsrecht van de 

ondernemingsraad vallen. Dat is bij-

voorbeeld het geval bij afspraken 

over werktijden, opleiding en func-

tiewaardering. Het instemmings-

recht van de or op deze onderwer-

pen vervalt als de vakbond hierover 

afspraken maakt in de cao. Kijk daar-

om goed in de cao welke rechten de 

ondernemingsraad heeft.

7. De or let er onder andere op dat de 

cao en de wetgeving goed worden 

nageleefd. Het goed begrijpen van de 

cao is dan een vereiste bij deze con-

trolerende taak. Vraag de vakbonds-

bestuurder om te helpen als er on-

duidelijkheden zijn over een 

cao-afspraak. 

8. De or weet soms beter wat er leeft in 

de organisatie dan de vakbond. Je 

kunt bij de vakbond aangeven welke 

onderwerpen je graag in de cao ge-

regeld wilt zien.  

9. Als er een nieuwe vakbondsbestuur-

der komt, is dat een goede gelegen-

heid om contact te zoeken met de 

bond. Maak kennis met elkaar en 

maak een afbakening van taken. 

10. Een reorganisatie kan personele 

gevolgen hebben. De vakbonden on-

derhandelen van oudsher over een 

sociaal plan. Ook de or is betrokken 

bij de reorganisatie en het sociaal 

plan. De or heeft het adviesrecht bij 

een organisatieverandering. Alhoe-

wel een sociaal plan niet instem-

mingsplichtig is, kunnen er wel re-

gelingen in staan die 

instemmingsplichtig zijn. Als de ge-

volgen van een reorganisatie niet 

kunnen worden besproken met een 

vakbond, dan kan de or de onder-

handelingen voor het sociaal plan op 

zich te nemen.   

11. De vakbond heeft op grond van het 

Burgerlijk Wetboek het enquêterecht. 

Dit mag worden ingezet als de vak-

bonden ernstig wanbeleid binnen 

een organisatie vermoeden. De vak-

bond of de toezichthouder kan dan 

een verzoek indienen bij de bestuur-

der. De aanvrager moet vervolgens 

de or vragen om zijn standpunt, op 

grond van artikel 2:349 uit het BW. 

Daarna behandelt de Onderne-

mingskamer in Amsterdam dit ver-

zoek. Als je als or wanbeleid ver-

moedt, kun je de vakbond om hulp 

vragen.  
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