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Inleiding

Als lid van de ondernemingsraad komt er veel op je af. Zeker als nieuw 

OR-lid lijkt het wel eens of je in het diepe wordt gegooid.

In de praktijk van het OR-werk komen er vaak allerlei vragen op. Hoe 

organiseer je verkiezingen? Welke informatie hoort de OR te krijgen? 

Wat doe je als de bestuurder de OR niet informeert of de OR niet om 

advies vraagt? Op welke faciliteiten heeft de OR eigenlijk recht? Wat 

houdt het artikel 24-overleg in? Wat werkt wel en niet bij het commu-

niceren met de achterban? Wat moet je wel en niet geheimhouden? 

Hoe kan de OR social media inzetten?

Wij hebben de 50 meest gestelde vragen van vele ondernemingsraden 

voor je verzameld in de afgelopen jaren. De Schatkamer geeft kort en 

praktijkgericht antwoord op deze vragen.

Dit boek is onderdeel van een drieluik. Wil je wat uitgebreidere tips 

over het samenwerken in de OR? Lees dan ‘Help, ik zit in de OR!’ met 

250 gouden tips. Zoek je een naslagwerk met modelbrieven, stappen-

plannen, checklists en de WOR? Gebruik dan onze Survivalgids voor 

de OR.

Veel succes!





Algemeen
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Wat is de betekenis van een (OR)?

Het belangrijkste doel van de ondernemingsraad is het behartigen 

van de belangen van de medewerkers van een organisatie. Volgens de 

definitie is de ondernemingsraad een van de stakeholders waaraan de 

bestuurder verantwoording aflegt, net als aan de Raad van toezicht, de 

cliëntenraad of de Raad van commissarissen. De ondernemingsraad, 

soms ook medezeggenschapsraad of medezeggenschap genoemd, 

heeft een grote betekenis omdat hij bevoegd is om mee te adviseren 

over een aantal bedrijfsmatige onderwerpen en in te stemmen met 

een aantal (personeels-)regelingen.

De ondernemingsraad heeft in Nederland best een aantal goed gere-

gelde bevoegdheden en heeft zeker betekenis. De regels over de on-

dernemingsraad zijn te vinden in de Wet op de ondernemingsraden 

(WOR). Deze wet bestaat al sinds 1950 en is o.a. in 1971, 1979, 1982, 

1990, 1998 en 2017 een aantal keer gewijzigd. In deze wet vind je alles 

over de verkiezingen, de werkwijze, het reglement en de rechten en 

plichten van de ondernemingsraad.

Wat de ondernemingsraad voornamelijk doet is zelf vergaderen, 

overleg voeren met de bestuurder en contact onderhouden met de 

medewerkers, van oudsher vaak achterban genoemd. Voor het in-

houdelijk behandelen van onderwerpen zullen de raadsleden zich 

moeten voorbereiden. Hierbij kunnen uiteraard de taken worden ver-

deeld. Zo werken ondernemingsraden vaak met commissies of werk-

groepen.
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Om als ondernemingsraad invloed te krijgen op de besluitvorming 

heeft de ondernemingsraad het recht om met de bestuurder te over-

leggen en geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen van de or-

ganisatie. Als de bestuurder besluiten wil nemen, moet hij in een wet-

telijk bepaald aantal gevallen eerst vragen wat de OR daar van vindt. 

Soms hoeft de bestuurder de mening van de ondernemingsraad niet 

over te nemen, bij andere onderwerpen kan hij niet zonder instem-

ming van de OR. De ondernemingsraad mag ook zelf met initiatieven 

komen. De bestuurder moet daar dan serieus op reageren. Als de on-

dernemingsraad en de bestuurder van een organisatie er samen niet 

uit komen, kan de OR in beroep bij de kantonrechter of de Onderne-

mingskamer.

De ondernemingsraad heeft een voorzitter en een secretaris. Soms 

hebben ondernemingsraden ook een vicevoorzitter en vormen zij een 

Dagelijks Bestuur. Het DB van een ondernemingsraad organiseert en 

faciliteert de ondernemingsraad bij zijn werk.
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Wanneer is een OR verplicht?

Er moet verplicht een ondernemingsraad worden ingesteld bij or-

ganisaties waarin vanaf 50 of meer personen (medewerkers) een ar-

beidsovereenkomst hebben. Als het er een keer 49 zijn, hoeft de on-

dernemingsraad niet meteen te worden opgeheven. Het gaat er om 

dat er gemiddeld 50 personen in een jaar werkzaam zijn.

Het moeten medewerkers zijn met een arbeidsovereenkomst. Vrij-

willigers worden hier dus niet meegeteld. Het kan ook zijn dat de voor 

de organisatie geldende CAO een ondernemingsraad verplicht, ook 

al bestaat deze uit minder dan 50 medewerkers. Soms groeit een orga-

nisatie organisch naar het aantal van 50 medewerkers toe. Soms gaat 

het opeens snel met een fusie of overname.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om een onder-

nemingsraad in te stellen. Hij moet zelf het initiatief nemen en zor-

gen voor een reglement en verkiezingen. De bestuurder zal zijn best 

moeten doen om een OR op te richten. Als er te weinig animo lijkt te 

zijn, zal hij de ondernemingsraad aantrekkelijker moeten proberen te 

maken. Hij kan dat doen door te wijzen op de voordelen en rechten 

van een ondernemingsraad. Het helpt vaak ook als de bestuurder – 

ook aan het management – aangeeft dat de medewerker tijd en faci-

liteiten krijgt voor de ondernemingsraad. Soms nemen medewerkers 

zelf het initiatief tot het oprichten van een ondernemingsraad.
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Doel van de ondernemingsraad

Het doel van een ondernemingsraad is tweeledig: hij is er 1) voor het 

behartigen van de belangen van de medewerkers en 2) voor het goed 

functioneren van de onderneming ‘in al haar doelstellingen’ volgens 

artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden. Soms kan dit twee-

ledige doel frictie opleveren bij maatregelen die op de korte termijn 

medewerkersbelangen schaden maar op de langere termijn goed zijn 

voor de onderneming. Het is aan de ondernemingsraad om het me-

dewerkersbelang en organisatiebelang af te wegen. Vaak is wat goed 

is voor de medewerker ook goed voor de organisatie en omgekeerd.

Personeelsvertegenwoordiging

Als een organisatie uit 10-50 personen bestaat kan de ondernemer 

vrijwillig een personeelsvertegenwoordiging (PvT) instellen. Ook de 

PvT kan worden verplicht bij CAO. Als de meerderheid van de mede-

werkers er om vraagt, is de ondernemer ook verplicht om een PvT op 

te richten.
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Hoeveel leden heeft een OR?

Het aantal OR-leden hangt volgens artikel 6 van de WOR af van hoe-

veel medewerkers een organisatie telt. De WOR hanteert de volgende 

staffel voor de samenstelling van de ondernemingsraad:

 • met 50 tot 100 werknemers 5 leden

 • met 100 tot 200 werknemers 7 leden

 • met 200 tot 400 werknemers 9 leden

 • met 400 tot 600 werknemers 11 leden

 • met 600 tot 1.000 werknemers 13 leden

 • met 1.000 tot 2.000 werknemers 15 leden

Voor iedere 1.000 werknemers meer komen er 2 leden bij (tot maxi-

maal 25 leden). Het kan voorkomen dat medezeggenschapsorganen 

nog groter zijn, bijvoorbeeld wanneer er verschillende ‘onderliggen-

de’ ondernemingsraden worden vertegenwoordigd. Dat komt bij-

voorbeeld voor bij departementale ondernemingsraden (DOR) van 

grotere ministeries. Het is de vraag in hoeverre dergelijke grote raden 

effectief kunnen functioneren.

Afwijkend aantal OR-leden

Het kan zijn dat een ondernemingsraad te weinig leden heeft. Hoe-

veel leden moeten er minimaal in de OR zitten? Er is geen wettelijk 

minimale bezetting. Als gedurende een zittingsperiode OR-leden de 

ondernemingsraad verlaten, kan het (volgens het eigen reglement) 

verplicht zijn om (tussentijdse) verkiezingen uit te schrijven.
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Het is mogelijk om in het OR-reglement een afwijkend aantal OR-le-

den vast te stellen. Dat kunnen er meer zijn, maar ook minder. Soms 

zien ondernemingsraden af van het recht op een maximale bezetting. 

In een OR-reglement kan worden bepaald dat de ondernemingsraad 

minder leden heeft dan waarop de ondernemingsraad wettelijk ge-

rechtigd is.

Dat komt bijvoorbeeld voor in organisaties waarin de medezeggen-

schap wordt vernieuwd en de ondernemingsraad vooral gericht is op 

het faciliteren van de besluitvorming in de organisatie en de inhoud 

voor legt aan de medewerkers. Of wanneer de ondernemingsraad eer-

der nadelen dan voordelen ervaart van een grote ondernemingsraad. 

Als de ondernemingsraad bepaalt af te wijken, kan dat pas in gaan 

in de volgende zittingsperiode. Zo er kan bij de verkiezingen reke-

ning worden gehouden met het afwijkende aantal zetels. De onder-

nemingsraad kan de bestuurder vragen om in plaats van meer zetels, 

meer uren per OR-lid ter beschikking te stellen.

In het OR-reglement kan ook worden bepaald dat er voor een of meer 

leden van de ondernemingsraad een plaatsvervanger wordt gekozen. 

Een plaatsvervangend OR-lid heeft dezelfde rechten en plichten als 

het lid dat hij vervangt.


