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Dit artikel wordt u aangeboden door OR Rendement 
 

OR Rendement is hét nieuws‐ en adviesmagazine over medezeggenschap voor leden van de 

ondernemingsraad, overkoepelende zeggenschapsorganen (COR, GOR, EOR) en de 

personeelsvertegenwoordiging (PVT), ambtelijk secretarissen, 

vakbondsbestuurders en externe adviseurs.  

 

OR Rendement behandelt elke maand relevante wijzigingen in wet‐ en regelgeving en werkt 

thema’s op beleidsmatig en strategisch niveau laagdrempelig uit. Ook geeft OR Rendement 

praktische informatie over vaardigheden, bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden op het 

gebied van medezeggenschap. Denk aan onderwerpen als achterbancommunicatie, 

arbeidsomstandigheden, gespreksvoering met de bestuurder, uitleg van de Wet op de 

ondernemingsraden (WOR), advies‐ en instemmingsrecht en noem maar op.  
 

 

OR Rendement biedt u: 

 een overzicht van actueel en relevant vaknieuws; 

 praktische artikelen met tips die de lezer direct in de praktijk kan toepassen; 

 rubrieken als Vraag ’n Antwoord en Rechtspraak die helpen om de WOR te vertalen naar 
uw eigen praktijk; 

 wekelijkse e‐mailservice met het allerlaatste nieuws op OR‐gebied; 

 een aanvulling op de inhoud van elke uitgave met praktische, online tools. 
 

 
 

 
Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.rendement.nl/orblad 
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Goed advies is 
het halve werk
Een OR-advies gaat vaak over belangrijke onderwerpen 
voor de werknemers. Een goed en overtuigend advies 
schrijven is daarom belangrijk. Let daarbij ook op de juridi-
sche haken en ogen. De keuzes die u maakt in uw advies 
kunnen namelijk bepalend zijn voor het besluit en de uit-
voering hiervan. Het schrijven van een goed advies geeft 
uw OR namelijk meer invloed. 

Veel raden verbinden de labels ‘positief’, ‘positief, mits’, 
‘negatief, tenzij’ of ‘negatief’ aan hun advies. De Wet op 
de ondernemingsraden (WOR) schrijft dit niet voor;  u 
kunt het label ook in het midden laten als dat beter uit-
komt; daar bent u vrij in. Verder is er in de WOR niets be-
paald over inhoud of structuur van uw advies. Gebruik dat 
in uw voordeel en adviseer in een vorm die past bij de stijl 
van uw OR. Hoe vergroot u hiermee uw invloed?

Uitvoeringsbesluiten
Soms vraagt de bestuurder uw OR te adviseren over 
bijvoorbeeld een driejarenplan. Bij zo’n besluit neemt de 
bestuurder bijna altijd nog verdere uitvoeringsbesluiten. 
Door aan te geven dat uw OR zich kan vinden in het voor-
genomen besluit ontstaat het risico dat uw OR niet meer 
kan adviseren over of instemmen met de uitvoering. Dat 
hoeft niet per se opzet te zijn; soms denkt de bestuurder 
te goeder trouw dat uw OR al akkoord was.  
Beding daarom in het advies opnieuw advies- of instem-
mingsrecht bij uitvoeringsbesluiten. Hoe concreter u dit 
voorbehoud maakt, hoe makkelijker u er later op terug 
kunt komen. Vraag uw bestuurder om een schriftelijke 
reactie op het voorbehoud of bespreek het in de overleg-
vergadering. Leg de afspraak in dat geval wel vast in de 
notulen en zorg dat de bestuurder deze goedkeurt.

Voorwaarden
Het is gebruikelijk om aan een advies voorwaarden te 
verbinden. Formuleer deze voorwaarden als adviespun-
ten. Als uw OR ondersteunend adviseert, kan dit door de 
bestuurder en de rechter mogelijk worden gezien als ‘eens 
met het principebesluit’; voorwaarden kunnen zo verloren 
gaan. Beschrijf uw voorwaarden concreet, zodat ze niet 
voor allerlei uitleg vatbaar zijn. Als u bijvoorbeeld spreekt 
over ‘gelijke kansen voor werknemers bij de overgang’, 

BEVOEGDHEDEN ADVIESRECHT

▶▶▶

Functionaris bescherming 
gegevens intern of extern?
Op 25 mei 2018 gaat de Alge-
mene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) in. Vanaf 
die datum moeten of willen 
sommige organisaties mis-
schien een functionaris voor 
gegevensbescherming (FG) 
instellen. Een FG controleert 
of de organisatie zich aan de 
AVG houdt. Een werknemer 
kan deze taak op zich nemen, 
maar uw bestuurder kan ook 
een externe FG aanwijzen.

Kosten
Aan zowel de interne als de 
externe FG kleven voor- en 
nadelen. Zo zal een interne 
FG op kosten van uw be-
stuurder bijscholing moeten 

volgen, terwijl een externe FG 
waarschijnlijk al beschikt over 
de noodzakelijke kennis. Voor 
een externe FG is het mogelijk 
makkelijker om onafhankelijk 
te handelen en bovendien 
hoeft uw bestuurder een ex-
terne FG pas in te zetten als 
dit nodig is; dit scheelt moge-
lijk in de kosten. 
Het voordeel van een interne 
FG is dat hij beter zichtbaar is.  
Bovendien kent hij de orga-
nisatie goed en bij vragen of 
problemen kan hij direct aan 
de slag. 

Op rendement.nl/ortools 
vindt u twaalf praktische 

tools over de AVG. 

REGELGEVING AVG

Fraude kost uw organisatie 
€ 25.000 per geval
Fraudeurs kunnen uw orga-
nisatie flink wat financiële 
schade berokkenen, om nog 
maar te zwijgen over repu-
tatieschade en het verlies 
van klanten. In veel gevallen 
lopen de kosten van fraude, 
witwassen, corruptie en 
omkoping op tot meer dan 
€ 25.000, blijkt uit onderzoek 
van accountants- en advies-
kantoor EY in samenwerking 
met ICC Netherlands, de 
internationale Kamer van 
Koophandel Nederland.

Herkennen
Als fraude in uw organisatie 
voorkomt en uw bestuurder 
treedt daar niet actief tegen 
op, kunt u het onderwerp op 
de agenda van de overlegver-

gadering plaatsen. Zo kunt 
u de hulp van uw achterban 
inschakelen voor het maken 
van een initiatiefvoorstel. 
Artikel 23 van de Wet op de 
ondernemingsraden (WOR) 
geeft uw OR dit recht. 
Zo kunt u uw bestuurder 
voorstellen om trainingen 
over fraude en het herkennen 
ervan te organiseren. Ook 
kunt u voorstellen om een 
compliance officer of een ver-
trouwenspersoon, specifiek 
gespecialiseerd in integri-
teitschending, aan te stellen. 
Als werknemers merken of 
vermoeden dat een collega 
fraudeert, is het moeilijk om 
direct op hem af te stappen. 
Een vertrouwenspersoon kan 
in zo’n situatie hulp bieden. 

ORGANISATIE SCHADE
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maak dan duidelijk wat dat inhoudt en hoe u dat objectief meet-
baar maakt volgens uw OR. Voorkom ook taalgebruik zoals ‘goed’, 
‘passend’ of ‘eerlijk’. Dat soort begrippen zijn subjectief en dus op 
meerdere manieren in te vullen. Als u bepaalde adviespunten nog 
niet concreet genoeg kunt maken omdat bepaalde informatie nog 
ontbreekt, vermeld dan dat u erop terugkomt zodra die specifieke 
informatie bekend is.

Procedure
De meeste ondernemingsraden vermijden een procedure bij de 
Ondernemingskamer of kantonrechter. In uitzonderlijke en prin-
cipiële gevallen kan uw OR of de bestuurder toch een procedure 
starten. Soms voorziet u die rechtsgang al voordat u een advies 
schrijft. U kunt er dan rekening mee houden dat u meestal sterker 
staat als u heeft aangegeven dat uw OR zich – eventueel onder 
voorwaarden – wel of niet heeft kunnen vinden in het voorgeno-
men besluit. Daar staat wel tegenover dat een negatief advies 
spanning kan oproepen bij de bestuurder. Wees in uw advies vol-
ledig. Argumenten die u in uw advies niet gebruikt, kunt u in een 
procedure namelijk niet opeens uit de hoge hoed toveren. De rech-
ter neemt deze argumenten niet mee in zijn overweging.

Controle
In de praktijk gaan ondernemingsraden en bestuurders na de ad-
vies- of instemmingsprocedure weer over tot de orde van de dag. 
De controle op de correcte uitvoering van het besluit (waarin de 
voorwaarden van de OR zijn opgenomen) blijft vaak achterwege. 
Vraag daarom uw bestuurder om het definitieve besluit met de 
aanpassingen naar aanleiding van de adviesprocedure op papier te 
zetten. Ga na hoe hij het besluit uitvoert, bijvoorbeeld door hier-
over navraag te doen bij het managementteam en uw achterban. 

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

◀◀◀

Voorbeeldstructuur reactie OR

Uw OR kan het advies aan de bestuurder op de volgende ma-
nier samenstellen: 
1 inleiding;
2 korte samenvatting van het voorgenomen besluit en van de 

belangrijkste argumenten van de bestuurder;
3 standpunt van de ondernemingsraad over het voorgenomen 

besluit;
4 belangrijkste argumenten voor het OR-standpunt;
5 voorstel voor alternatieve oplossingen of voorwaarden waar-

onder de OR (wel) akkoord kan gaan;
6 verzoek om schriftelijke reactie.

Ontslag ex-voorzitter 
COR nationale politie 
Frank Giltay, ex-voorzitter van de centrale onderne-
mingsraad (COR) van de nationale politie, is per direct 
ontslagen. De ex-voorzitter ging herhaaldelijk onver-
antwoordelijk om met de financiële middelen van de 
politie, aldus korpschef Erik Akerboom. 

Exorbitant
De ex-voorzitter heeft strafontslag gekregen en daar-
naast zal het Openbaar Ministerie hem, zijn vrouw en 
een ondernemer uit Almere gaan vervolgen. De ten-
lastelegging is nog niet bekend. Het uitgavenpatroon 
van de COR van de politie was onderwerp van meer-
dere onderzoeken. De COR gaf in drie jaar tijd bijna 
€ 750.000 te veel uit en deed exorbitante uitgaven. De 
ex-voorzitter huurde bijvoorbeeld een imagocoach in 
en nam zijn vrouw mee op zakenreis naar Curaçao. In 
de zomer van 2016 gaf de korpschef opdracht tot een 
oriënterend onderzoek naar de COR-uitgaven. Dat 
leidde tot een disciplinair onderzoek naar Giltay. Het 
strafontslag is daar een gevolg van.

ORGANISATIE OR-BUDGET

Publicatie ter bescherming 
van jongere werknemers
Inspectie SZW heeft een nieuwe e-gids gepubliceerd 
om werkgevers en jongere werknemers te helpen 
veiliger te werken in de metaalsector. Jongeren lopen 
namelijk meer risico om betrokken te raken bij een 
arbeidsongeval en in de metaalsector is deze groep 
zelfs drie keer vaker het slachtoffer van een arbeidson-
geval dan collega’s met meer ervaring. Ook scholen en 
leerbedrijven kunnen profiteren van de informatie. 

Speciaal
Een werkgever heeft de wettelijke plicht om werkne-
mers voor te lichten over de risico’s van het werk. Als 
maatregelen om de risico’s te beperken niet afdoende 
zijn, moet een werkgever ook persoonlijke bescher-
mingsmiddelen (PBM’s) ter beschikking stellen. De 
Arbowet besteedt in artikel 8 speciale aandacht aan 
jongeren onder de 18: zij zijn geestelijk en lichamelijk 
nog niet volgroeid, terwijl jongeren vaak al op hun 
zestiende aan een metaalopleiding beginnen. Als u 
OR-lid bent in een organisatie in de metaalsector, 
kunt u uw bestuurder en jonge achterban wijzen op 
de publicatie, die u vindt op inspectie-publicaties.nl.

ARBO VEILIGHEID


