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Wacht niet af, 
kom in actie!
Veel ondernemingsraden denken dat het hun rol is om af 
te wachten tot de bestuurder komt met advies- en instem-
mingsaanvragen. Dit is zeker ook onderdeel van het OR-
werk. Maar u kunt veel meer doen als ondernemingsraad. 
Ontwaak en wordt een ondernemende OR!

Benut uw ondernemingsraad (OR) het informatierecht 
en initiatiefrecht voldoende? Heeft u al een medewer-
kerscommissaris in de Raad van Commissarissen? Maak 
gebruik van andere belangrijke rechten in de Wet op de 
ondernemingsraden (WOR)? 

Informatie
Gebruik het recht om tijdig geïnformeerd te worden. 
Soms worden ondernemingsraden toch wat overvallen 
door advies- of instemmingsaanvragen en moet het op-
eens snel. Dit kunt u voorkomen door tijdig om informatie 
te vragen (artikel 31 WOR). Omdat u echter niet kunt vra-
gen naar zaken die u niet bekend zijn, is het belangrijk om 
vooral goed te vragen naar waar de bestuurder mee bezig 
is en over welke onderwerpen de OR zich de komende tijd 
moet buigen.  
U kunt ook geluiden uit de organisatie die duiden op be-
sluiten waar de OR bij betrokken moet worden (denk aan 
reorganisatie of overname) voorleggen aan de bestuurder. 
Hiermee hoeft u niet te wachten tot een artikel 24-verga-
dering waarin de algemene gang van zaken moet worden 
besproken. Doe dat ook in regulier overleg of loop eens 
binnen bij uw bestuurder als er wat lijkt te spelen.

Specifiek
Vraag actief om specifieke informatie over de financiën en 
het sociaal beleid. Wat ondernemingsraden wel eens ver-
geten is dat de bestuurder een vrij uitgebreide verplichting 
heeft om met enige regelmaat specifieke informatie te ge-
ven. Zo moet hij ten minste twee keer per jaar financieel-
economische informatie verstrekken over de afgelopen 
periode én over zijn verwachtingen voor de komende 
periode. Denk daarbij ook aan gegevens over omzet, 
kosten, resultaten maar bijvoorbeeld ook over belangrijke 
afnemers of afzetgebieden. Daarnaast moet de bestuur-
der informatie geven over sociaal beleid zoals inzicht in de 
opbouw van het personeelsbestand. De enige beperking 

BEVOEGDHEDEN INITIATIEF
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Flinke klus weggelegd voor 
gloednieuwe OR Primark
De nieuwe ondernemingsraad 
van Primark staat voor een 
flinke uitdaging. De kledingke-
ten is namelijk opnieuw op de 
vingers getikt door Inspectie 
SZW, omdat de arbeidsom-
standigheden nog steeds niet 
voldoen aan de wettelijke 
regels. De keten heeft drie 
maanden de tijd gekregen om 
de situatie aan te passen.

Laars
Eerder dit jaar berichtten me-
dia veelvuldig over de slechte 
omstandigheden bij Primark. 
De winkelketen lapte veel wet-
telijke regels aan zijn laars, zo-
als het instellen van een OR. 
Een werkgever is dit wettelijk 

verplicht als zijn organisatie 
vijftig werknemers of meer 
telt. Primark heeft beterschap 
beloofd en de OR-verkiezin-
gen hebben inmiddels plaats-
gevonden. De kersverse OR 
kan direct aan de slag met het 
arbobeleid.

Instemming
Ondernemingsraden hebben 
veel invloed op arbobeleid. 
De bestuurder moet de OR 
volgens artikel 25 van de Wet 
op de ondernemingsraden 
(WOR) om instemming vra-
gen voor elke vaststelling, 
wijziging of intrekking van een 
regeling op het gebied van 
arbeidsomstandigheden.

ARBO INSTEMMINGSRECHT

Gezondheidsraad publiceert 
nieuwe beweegrichtlijnen
De Gezondheidsraad heeft 
nieuwe beweegrichtlijnen 
bekend gemaakt. De Gezond-
heidsraad raadde mensen 
eerst aan minimaal een half 
uur per dag matig intensief 
te bewegen. Dit is nu terug-
gebracht naar tweeëneenhalf 
uur per week. De richtlijn 
geeft aan dat volwassenen 
minstens twee keer per week 
spier- en botversterkende ac-
tiviteiten moeten doen.

Effect
Op de werkplek doen werk-
nemers er goed aan om min-
der te zitten en het zitten af 
te wisselen met bewegen. Zo 
veel mogelijk bewegen is na-
melijk goed voor de gezond-
heid. Meer onderzoek naar 

het effect van programma’s 
gericht op bewegen en op het 
verminderen van zitten is no-
dig volgens de Gezondheids-
raad. Aangetoond effect helpt 
mogelijk om werkgevers er-
toe te bewegen dit soort pro-
gramma’s te implementeren 
op de werkvloer.

Duurzaam
Meer bewegen en minder 
zitten draagt bij aan de inzet-
baarheid van werknemers. 
Als OR kunt u ideeën over 
duurzame inzetbaarheid be-
spreken met de bestuurder. 
Stel eens voor om stabureaus 
neer te zetten of een tafelten-
nistafel te plaatsen in de kan-
tine, zodat werknemers meer 
in beweging komen.

ARBO BEWEGING
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van het recht op informatie is dat de gevraagde informatie 
‘redelijkerwijze’ niet nodig is om als OR uw werk te doen. 

Initiatief
Maak gebruik van uw initiatiefrecht en doe een voorstel. 
De bestuurder is voor lang niet alle onderwerpen die spe-
len in de organisatie verplicht om de OR om advies of in-
stemming te vragen. Dat wil echter niet zeggen dat u zich 
moet beperken tot advies- of instemmingsgerechtigde 
onderwerpen. Maakt uw OR zich ergens zorgen over of 
speelt er iets onder uw achterban, geef uw bestuurder dan 
schriftelijk advies. Hij moet hierop schriftelijk reageren en 
zijn besluit onderbouwen. De bestuurder kan het voorstel 
van de OR (eventueel aangepast) overnemen. Hij kan ook 
besluiten om het voorstel niet over te nemen. Daartegen 
is dan geen beroep mogelijk. In dat laatste geval heeft uw 
OR in ieder geval een duidelijk signaal afgegeven. 

Overeenkomst
Ga na of uw bestuurder bereid is om de bevoegdheden 
van de OR uit te breiden en stel een ondernemingsover-
eenkomst of convenant op. Hierin kunt u de afspraken 
vastleggen over bevoegdheden met betrekking tot onder-
werpen die voor de organisatie belangrijk zijn, wat u ver-
staat onder wettelijke begrippen zoals een ‘belangrijke’ 
investering en over het proces zoals termijnen of het 
aantal overlegmomenten. Het convenant kan zo dus ook 
dienen als spoorboekje en daarmee een hoop onduidelijk-
heid en discussie voorkomen. 

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

◀◀◀

Benoem een commissaris 

Benoem een commissaris in de raad van commissaris-
sen (RvC). Grotere organisaties zijn verplicht een RvC 
in te stellen. Die houdt toezicht op de bestuurder en 
moet belangrijke besluiten goedkeuren. In het politieke 
krachtenspel kan de raad van commissarissen dus een 
belangrijke partij zijn.  
Naast een goed overleg met de RvC kan de OR ook 
een lid van de raad van commissarissen aanbevelen. 
Deze moet op voordracht geplaatst worden tenzij de 
RvC bezwaar maakt. Een commissaris kan er voor zor-
gen dat de belangen van de werknemers nadrukkelijker 
worden meegewogen bij de besluitvorming.

Een goed functionerende OR
is ook een kwestie van

     weten hoe 
           het zit!

Trainingen voor leden van de ondernemingsraad

OR & Arbeidsvoorwaarden

OR & Arbo

OR & Financiën

OR Gevorderdendag

OR-jaarverslag in één dag

OR & Pensioen

OR & Reorganisatie

OR Startersdag

OR & Verkiezingen

Daarom organiseert 
Rendement 
speciaal
voor OR-leden
deze praktische 
trainingen:

Meer 
informatie 

en 
aanmelden: 

www.ordag.nl

Met info over 
gewijzigde Arbowet


