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Aan de slag 
met onwil 
Sommige bestuurders zien de ondernemingsraad (OR) als 
een vervelend obstakel. Zij proberen de OR vakkundig te 
omzeilen of actief buiten spel te zetten. De OR krijgt infor-
matie niet of te laat en wordt achteraf geconfronteerd met 
genomen besluiten. Zo kan de OR natuurlijk niet goed 
functioneren. Een aantal tips om de samenwerking met 
een onwelwillende bestuurder te verbeteren. 

Als een bestuurder samenwerken met de OR echt niet ziet 
zitten, kan de OR initiatieven blijven nemen om de relatie 
te verbeteren maar blijft de samenwerking een uitdaging. 
Hoe gaat u om met een bestuurder die u tegenwerkt?  

Overleg
Als de bestuurder stelselmatig de rechten van de onderne-
mingsraad negeert, moet u dit serieus bij hem aankaarten 
en bespreken. Het heeft immers direct negatieve invloed 
op het functioneren van de OR. Plan daarom een overleg 
met de bestuurder waarbij u de samenwerking als enige 
onderwerp agendeert en bereid u goed voor. Laat de be-
stuurder aan de hand van concrete voorbeelden zien dat 
de OR zo zijn werk niet goed kan doen en geef aan dat de 
OR duidelijke afspraken over de samenwerking wil maken. 
Doe de bestuurder vervolgens een concreet voorstel voor 
afspraken over procedures, doorlooptijden, de frequentie 
van het overleg en het vaststellen van de agenda.

Brief
Als de aansporingen en de samenwerkingsafspraken niet 
het gewenste effect hebben, stuurt u een brief aan uw 
bestuurder waarin u hem wijst op de rechten van de OR 
zoals het recht om geïnformeerd te worden (artikel 24 en 
31 WOR), dat de OR betrokken moet worden bij voorge-
nomen besluiten en voor welke gevallen de bestuurder 
langs de OR moet voor advies of instemming (artikel 25 
en 27 WOR). Wees niet bang om uw bestuurder erop te 
wijzen dat de rechten van de OR wettelijk zijn vastgelegd 
in de Wet op de ondernemingsraad (WOR). U kunt zo’n 
brief zelf opstellen maar als de situatie erom vraagt, kunt 
u eventueel ook een advocaat inschakelen om de brief 
namens de OR te sturen. Wees u ervan bewust dat dit 
laatste de verhoudingen op scherp zal zetten. Komt u er 
niet uit met de bestuurder, stel dan voor om een onaf-

BESTUURDER SAMENWERKING

▶▶▶Het beste antwoord op uw vraag

Op 19 september spreekt Koning Willem-Alexander de 
Troonrede uit en de regering maakt haar plannen bekend.

Net zoals ieder jaar verandert het een en ander op het 
gebied van wet- en regelgeving. Welke wijzigingen zijn 
relevant voor uw praktijk? Met de gratis Prinsjesdag-
mailing van Rendement ontvangt u het belangrijkste 
nieuws nog op Prinsjesdag in uw mailbox.
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hankelijke derde te laten bemiddelen. Leg uit dat u nu eenmaal 
tot elkaar veroordeeld bent en u elkaar nodig blijft hebben. Voor 
bemiddeling kunt u kiezen voor de bedrijfscommissie. Het nadeel 
daarvan is dat deze weg wat traag en nogal juridisch is. U kunt ook 
kiezen voor de raad van commissarissen die met enige afstand be-
trokken is bij belangrijke besluiten. Het beste alternatief voor deze 
twee opties is waarschijnlijk een mediator. Deze kan vanuit beide 
belangen tot een oplossing proberen te komen en deze zo nodig 
vastleggen in een convenant. Ook voor mediation geldt echter dat 
het geen garantie biedt op een goede samenwerking. 

Rechter
Leiden deze pogingen niet tot verbetering, dan staat u bij con-
crete gevallen zoals het negeren van een adviesrecht of instem-
mingsrecht voor de lastige keuze om wel of niet naar de rechter 
te stappen. Het nadeel van de gang naar de rechter is dat het de 
relatie tussen de OR en bestuurder onder druk zet. Dat kan de 
samenwerking in de toekomst nóg moeilijker maken. Laat u de 
situatie voor wat het is, dan is de kans groot dat de bestuurder de 
OR nooit meer serieus neemt. Is de weg naar de rechter de enig 
overgebleven optie, dan kunt u de rechter voor concrete gevallen 
verzoeken ‘marginaal’ te toetsen of de bestuurder de procedures 
juist heeft gevolgd. De kans is groot dat de rechter de OR gelijk 
geeft, zeker als u kunt aantonen dat de OR alles geprobeerd heeft 
om tot een betere samenwerking te komen.

Verhouding
Kiest u voor een gerechtelijke procedure wees er dan op voorbe-
reid dat dit diepe wonden slaat in de onderlinge verhouding. Ho-
pelijk schudt de gang naar de rechter uw bestuurder wakker maar 
ook als dit niet het geval is, zult u met elkaar verder moeten. Het is 
daarom belangrijk om als OR ook na zo’n gerechtelijke procedure 
opnieuw de bereidheid te laten zien om samen te willen werken. 
Ook al is dat misschien als een boer met kiespijn. 

Walter Landwier, oprichter en trainer Schateiland, e-mail: 
info@schateiland.com, tel: 06 26 96 16 59, www.schateiland.com

◀◀◀

Gesprek weigeren is niet slim 

Er zijn weinig bestuurders die een gesprek over de samenwer-
king met de OR zullen weigeren. Dat zou ook niet slim zijn. Als 
het zo ver komt dat de rechter voor een specifiek voorval gaat 
toetsen of de bestuurder juist heeft gehandeld, werkt dat in zijn 
nadeel. Leg daarom vast dat de OR heeft voorgesteld om in 
gesprek te gaan over de samenwerking zodat u kunt aantonen 
dat u in het concrete geval actie heeft genomen om de samen-
werking met de bestuurder te verbeteren.

Model maakt keuze in 
pensioen makkelijker 
Pensioen is voor de meeste werknemers en OR-leden 
een moeilijk onderwerp. Uw OR moet er echter wel het 
een en ander van weten in verband met de pensioen-
regeling die uw bestuurder hanteert (zie ook pagina 9, 
10 en 11). Om de keuze tussen een vast of variabel pen-
sioen, voorafgaand aan de pensionering, wat minder 
ingewikkeld te maken is er een standaardinformatie-
model vastgesteld door demissionair staatssecretaris 
Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vergelijkbaar
Het standaardinformatiemodel is ontwikkeld door het 
Verbond van Verzekeraars, de Autoriteit Financiële 
Markten adviseerde over de inhoud. Het model pre-
senteert deelnemerspecifieke informatie op een verge-
lijkbare wijze. In één van de onderdelen van het model 
wordt aandacht besteed aan de resultaten van een vast 
én variabel pensioen. In twee grafieken laat het model 
het (mogelijke) verloop van zowel een vast als variabel 
pensioen zien. U vindt het model via verzekeraars.nl.

PERSONEEL PENSIOEN

Tropenrooster vrijblijvend 
voor werknemers
In de zomer zijn er zo af en toe van die weken waarin 
de thermometer de dertig graden aantikt. Met zulke 
temperaturen is het op het strand met een zeewindje 
prima uit te houden, maar op de werkvloer kan het 
onaangenaam vertoeven zijn. Een werkgever kan er-
voor kiezen om een tropenrooster in te voeren, maar 
kan dit niet afdwingen.

Weigeren
Hitte op de werkvloer mag geen gevaar opleveren 
voor de gezondheid. Daarom kan een werkgever een 
tropenrooster invoeren, waarbij werknemers bijvoor-
beeld werken van 6:00 tot 14:00 uur. Zo beperkt de 
werkgever het werken op het heetst van de dag. 
Als OR heeft u instemmingsrecht op elke wijziging of 
instelling van een regeling op het gebied van arbeids-
tijden. Maar zelfs met uw instemming moet de werk-
gever nog toestemming vragen aan elke werknemer. 
Werktijden zijn namelijk in de meeste arbeidscontrac-
ten vastgelegd en daarmee een afspraak tussen werk-
gever en individuele werknemer. Een werknemer mag 
het werken volgens een tropenrooster weigeren.

ORGANISATIE HITTE


