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De Survivalgids voor de OR is samengesteld voor ondernemings-

raden die op zoek zijn naar handvatten voor in de praktijk. In deze 

toolkit vindt u een overzicht van de rechten en plichten van de OR, 

taakomschrijvingen, modelbrieven, stappenplannen en de belang-

rijkste wetsartikelen. Deze gids kan worden gebruikt als werkboek bij 

onze eerder verschenen boeken ‘Help, ik zit in de OR!’, ‘De Schatka-

mer’, ‘Communiceren als een beest’.
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Inleiding

Veel OR-leden weten wel hoe dingen ongeveer in elkaar zitten. Maar 

hoe zit het nou precies? Waar heeft de OR nou wel en niet recht op? 

Wat zijn de taken van de voorzitter en de secretaris? Hoe schrijf je een 

goede brief? Welke stappen moet je als OR nemen in een adviesaan-

vraag? Wat kan je doen als je er niet uitkomt met de bestuurder?

Op al deze vragen geeft deze survivalgids een antwoord. In deze prak-

tische toolkit vind je een overzicht van de rechten van de OR, de ta-

ken van de OR, modelbrieven, stappenplannen en de belangrijkste 

artikelen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De meeste 

teksten uit deze gids hebben wij zelf geschreven, behalve de WOR. Van 

sommige teksten hebben wij de bron helaas niet meer kunnen ach-

terhalen.

Deze gids biedt een praktische aanvulling op het boek ‘Help, ik zit 

in de OR!’ In dit boek vind je meer dan 250 gouden tips voor de OR. 

Deze tips gaan over het samenwerken in de OR, samenwerken met de 

bestuurder en samenwerken met de achterban. Daarnaast geeft ‘Help, 

ik zit in de OR!’ tips voor het organiseren van de OR, juridische tips 

en nog extra tips over specifieke OR-onderwerpen. Je kunt dit boek 

bestellen bij Bol.com.

Veel succes met de ‘Survivalgids voor de OR’!
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