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OR Heerhugowaard Sport NV

Renie Rieffe

Gelijkwaardige gesprekspartner

• Overlegrecht (artikel 23)

• 2x per jaar overlegvergadering (artikel 
24) over de algemene gang van 
zaken met
– Verantwoording behaalde resultaten

– Vooruitblik op toekomstplannen

– Afspraken met OR over betrokkenheid 
bij toekomstplannen

• Initiatiefrecht
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Meebeslissen I

• Adviesrecht (artikel 25)
– Belangrijke organisatorische 

besluiten met gevolgen voor 
het personeel

– Advies moet gevraagd 
worden vóór besluit 
genomen wordt

– Procedure bij 
Ondernemingskamer bij 
geschillen
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Meebeslissen II

Instemmingsrecht (artikel 27)
– Instellen, intrekken of wijzigen van 

regelingen van één of meer groepen van 
het personeel

– Als de OR niet instemt: eventueel 
vervangende instemming door 
kantonrechter

– Onderwerpen die inhoudelijk in de cao 
geregeld zijn vallen niet onder het 
instemmingsrecht
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Spelregels

• De spelregels uit de 
WOR zijn een middel, 
geen doel

• OR-reglement bevat 
spelregels voor de OR

• Overlegreglement bevat 
spelregels voor het 
overleg met de 
bestuurder

5

Gelijkwaardige overlegpartners

• OR en bestuurder zijn 
gelijkwaardige overlegpartners

• Bestuurder kan (het liefst vooraf) 
geheimhouding opleggen

• OR en bestuurder kunnen 
bindende afspraken maken in de 
vorm van een 
ondernemingsovereenkomst 
(artikel 32)
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OR als collectief
met een collectieve opdracht

• Waar blijkt dat uit?

• Waar dient dit aan te voldoen?

• Voorbereiding

• Altijd een gezamenlijk standpunt en 
conformeren aan de meerderheid

• Stemmen

• En wat nog meer?
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OR opdracht

Belangen dienen van de organisatie als 
geheel 

en dat van de collega’s in het bijzonder
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Achterban

• OR vertegenwoordigt 
personeel in het overleg 
met de bestuurder

• Niet vóór het personeel, 
maar namens…

• Geen wettelijke 
verplichting tot 
raadpleging
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Meerwaarde OR

• Wat maakt de rol van de OR bijzonder?

• Waarmee is deze onderscheidend?

• Wat wordt er gemist als de OR er niet zou zijn?

• Wat is het voordeel voor de bestuurder c.q. 
organisatie?

• Wat is de OR niet?
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Meerwaarde OR

• Agenda’s en notulen kenbaar maken

• OR-jaarverslag opstellen
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Meerwaarde OR

• Toezicht op naleving arbeidsvoorwaarden

• Toezicht op naleving arbeidsomstandigheden
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Meerwaarde OR

• Bevorderen werkoverleg

• Bevorderen gelijke behandeling 
mannen en vrouwen

• Tegengaan van discriminatie

• Bevorderen arbeidsdeelname 
arbeidsbeperkten en minderheden

• Bevoegdheden zo laag mogelijk in 
organisatie bevorderen
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Klagen I

• Algemene 
klachtenprocedure als WOR 
niet goed wordt toegepast

• Vrijwillige bemiddeling door 
bedrijfscommissie mogelijk

• Uitspraak vragen aan de 
kantonrechter
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Vragen?
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