
Overdracht door de aftredende raad 
Omdat wisselingen ook tussendoor plaatsvinden, moet de raad zich herhaaldelijk bezighouden 
met het handhaven van de continuïteit. Overdracht is een voortdurende zorg en beperkt zich niet 
tot het moment van aantreden van een nieuw gekozen or. 
 
Checklist voor het beoordelen (en verbeteren) van de continuïteit in de medezeggenschap. 
Elk onderdeel wordt hierna toegelicht. 
- Is er een toegankelijk en bijgewerkt centraal archief? 
- Werkt de or planmatig? 
- Is er een mapje 'basisinformatie' voor het or-lid? 
- Is er een overdrachtsdocument bij het aflopen van de zittingsperiode? 
 
Archief 
Een bijgewerkt en toegankelijk or-archief is een onmisbaar bestanddeel voor de goede voortgang 
van de werkzaamheden. Nieuwe leden kunnen opzoeken wat hun voorgangers op een bepaald 
gebied hebben gerealiseerd en hoe ondernemingsraad en bestuurder zich in het verleden over 
een kwestie hebben uitgesproken. 
 
Planmatig werken 
Ook planmatig werken draagt belangrijk bij aan de continuïteit. De nieuweling heeft dan de 
beschikking over een jaarverslag van het vorig jaar en over een actie- of werkplan voor het 
lopende jaar, waarmee hij zich snel kan inlezen in de actualiteit. In het beleidsplan staat de visie 
van de raad op zichzelf en zijn omgeving. Het nieuwe or-lid kan daarmee snel vaststellen wat het 
voor een 'club' is en wat er van hem wordt verwacht. 
Met behulp van deze stukken is het maken van een overdrachtsdocument (zie hierna) voor de 
aflopende periode een fluitje van een cent. Bundeling van de jaarverslagen van de aflopende 
zittingsperiode en het begin van het beleidsplan voor de volgende periode vormen de hoofdmoot. 
 
Basisinformatie 
Er is een hoeveelheid feitelijke informatie waarover elk or-lid dient te beschikken en die onderdeel 
moet uitmaken van de overdracht aan nieuwe leden. Het gaat daarbij om afspraken en 
vastgestelde procedures, zowel intern als tussen or en bestuurder, die de basis vormen voor het 
medezeggenschapswerk. Or-reglement, instellingsbesluiten van commissies, 
functieomschrijvingen van voorzitter, (ambtelijk) secretaris en eventuele anderen, faciliteiten- en 
vervangingsregelingen, sociaal statuut, afgesloten convenanten en dergelijke. 
Nieuwe or-leden of een nieuwe raad kunnen interne afspraken in overleg met elkaar wijzigen en 
externe in overleg met de bestuurder, maar ze moeten daarvoor wel weten welke afspraken in 
het verleden zijn gemaakt. 
 
Overdrachtsdocument (testament) 
Bij het reglementair aflopen van een zittingsperiode past een schriftelijke overdracht naar de 
nieuw aantredende raad, zelfs als die voornamelijk uit herkozen leden bestaat. De gelegenheid 
vraagt om bezinning en inventarisatie. In een terugblik beschrijft de aftredende raad zijn 
wapenfeiten en in een voorbeschouwing geeft hij zijn mening over wat in de nabije toekomst 
aandacht verdient. De basisinformatie, zoals hiervoor besproken, past er goed in en sommige 
informatie moet beslist niet worden overgedragen. 
Het is niet de bedoeling dat de aftredende ondernemingsraad zijn opvolger gaat belasten met 
overtuigingen die een remmend effect kunnen hebben. Uitspraken als 'een ongevraagd initiatief 
heeft geen zin; daar luistert de bestuurder toch niet naar' en 'de achterban is niet of nauwelijks 
geïnteresseerd in ons werk' werken contraproductief. Op zijn minst verliezen de nieuwkomers er 
iets van hun onbevangenheid door. In het ergste geval wordt de bewering als een absolute 
waarheid beschouwd. 
Er zijn lijsten van aandachtspunten voor overdracht in omloop die deze uitspraken zonder meer 
uitlokken. Door te vragen naar successen en mislukkingen, naar geslaagde en mislukte 
strategieën bijvoorbeeld. 



 
Inhoudsopgave van een overdrachtsdocument 
Basisinformatie 
- Or-reglement. 
- Faciliteitenregelingen, inclusief de eventuele afspraken over compensatie en vervanging. 
- Taken en bevoegdheden van voorzitter, secretaris, eventuele plaatsvervangers en ambtelijk 

secretaris. 
- Verdere taakverdeling binnen de raad, inclusief eventuele instellingsbesluiten van 

commissies. 
- Planning van de tijdsbesteding. 
- Gang van zaken rond de eigen en de overlegvergadering, inclusief het agendaoverleg. 
- Afspraken met de bestuurder over de informatievoorziening, eventueel over advies- en 

instemmingsprocedures. 
- Communicatie met de achterban: in gebruik zijnde middelen en de wijze waarop deze worden 

ingezet. 
- In- en extern netwerk van deskundigen. 
- Lopende convenanten of ondernemingsovereenkomsten. 
- Lijst van veelgebruikte afkortingen (heel handig!). 
 
Verleden 
- Laatste or-jaarverslag of het verslag over de aflopende zittingsperiode. 
- Afspraken over de toegang en het gebruik van het or-archief. 
 
Toekomst 
- Visie van de raad op zichzelf (plaats, taak en functie) en zijn omgeving (de onderneming). 
- Lopend actie(werk)plan en/of meerjarig or-beleidsplan. 
- Eventueel het lopend opleidingsplan van de ondernemingsraad. 
 
Inwerken van nieuwe leden 
Vertegenwoordigende medezeggenschap is voor veel nieuwe or-leden een volledig onbekende 
wereld. Bij de kandidaatstelling zijn ze voornamelijk geïnformeerd over de bedoelingen en de 
waarde van medezeggenschap, nauwelijks over de spelregels en de veranderingen die het or-
werk met zich meebrengt. 
De zittingsperiode van een ondernemingsraad is meestal drie jaar. Zowel een nieuwe 
ondernemingsraad als een nieuw lid in een functionerende raad kan het eerste jaar uittrekken 
voor het leren van het spel, de regels en de vaardigheden. Het tweede jaar is dan gereserveerd 
voor het in beweging brengen van de situaties die de or wil veranderen. En pas in het derde jaar 
kan er geoogst worden. 
Al die tijd krijg de nieuwe raad of het nieuwe or-lid steeds scherper in het oog waar de 
verbeteringen gevonden kunnen worden. Maar ook welke weerstanden er zijn en welke krachten 
kunnen helpen om het doel te bereiken. 
 
Gelukkig stappen nieuwe or-leden meestal in een functionerende raad. Er is een koers uitgezet 
en er zijn al zaken in beweging gebracht. Er zijn barrières overwonnen en er zijn successen 
geboekt. Voor het nieuwe lid is het een extra probleem om zich in zo'n rijdende trein te oriënteren 
op én het nieuwe landschap én de eigen bijdrage. Soms zijn er gaten gevallen door het vertrek 
van de voorgangers en zijn er hoge verwachtingen van een nieuwkomer nog vóór hij zich heeft 
ingewerkt. Vaker nog zijn de kaarten al geschud en verdeeld en moet het nieuwe lid zelf maar 
zien hoe hij zich een positie verwerft waarin hij een bijdrage kan leveren. Het is moeilijk te zeggen 
welke situatie lastiger is. 
Een goed functionerende raad heeft echter oog voor de problemen van de nieuwkomer en doet 
zijn best om te zorgen dat hij zich zo snel mogelijk thuis voelt en een bijdrage kan leveren in het 
geheel. 
 



Veranderingen 
- Het nieuwe or-lid krijgt er een taak bij die - als het goed is - ten koste gaat van het werk dat hij 

tot dusver deed. Hij zal een deel van zijn normale werk moeten afstoten om ruimte te maken 
voor dit nieuwe werk. Het kan er niet zomaar bij. 

- De relaties in het werk veranderen. Niet alleen komen er nieuwe contacten bij, bestaande 
contacten komen in een ander daglicht te staan door het or-lidmaatschap. Met het 
management ontstaat een andere dan de gebruikelijke gezagsverhouding. Ook de eigen 
leidinggevende kan zich anders gaan gedragen, omdat het or-lid over meer informatie en 
over meer inzicht gaat beschikken dan zijn collega's. 

- Zelfs de thuissituatie verandert. Ook al is er een urenvrijstelling voor elk or-lid, de meeste or-
leden ontkomen er niet aan ook vrije tijd aan het medezeggenschapswerk te besteden. Een 
voorbeeld is de scholing. De meeste ondernemingsraden gaan twee of drie dagen 
aaneengesloten op stap om zich te laten scholen in een hotel ergens op de Veluwe of aan de 
kust. Die scholingsdagen duren heel wat langer dan de gebruikelijke werkdagen. 

- En dan, medezeggenschap is ook medeverantwoordelijkheid. Ook al is en blijft het de 
ondernemer die de dienst uitmaakt, de raad is wel verantwoordelijk voor zijn adviezen, 
instemmingen, voor wat hij doet en wat hij nalaat. Als alles goed gaat, drukt dat niet extra op 
de schouders van de or-leden. Maar het gaat ook wel eens mis en zelfs als het alleen maar 
mis dreigt te gaan, voelen sommige or-leden al de last van hun verantwoordelijkheid. 

 
Tips voor het nieuwe or-lid 
Een van de bewezen succesfactoren van een ondernemingsraad is de interne samenhang in de 
raad. Dat moet ook wel, je hebt elkaar hard nodig als je iets wilt bereiken. Een goed team heeft er 
dan ook alle belang bij dat de nieuwkomer snel wordt ingewerkt. Ondersteun dat door er zelf op 
aan te dringen dat er voldoende tijd en energie in je wordt geïnvesteerd. 
Neem zelf de tijd om je teamleden te leren kennen. Sommigen zijn al bekend vanuit het normale 
werk. Wellicht hebben zij je overgehaald om je kandidaat te stellen. Het zijn dan juist de nog 
onbekenden waar je je op moet richten. Door meerdere or-leden dezelfde vragen voor te leggen, 
krijg je zicht op de overeenkomsten en de verschillen en daarmee een meer compleet beeld van 
het geheel. 
Laat geen kans voorbijgaan om te 'oefenen'. Neem in elke or-vergadering ten minste één keer 
het woord, al is het maar om een vraag te stellen. Mensen wennen aan jou en jij aan hen, en je 
leert er altijd van. Laat ook geen overlegvergadering voorbijgaan zonder in het openbaar een 
bijdrage geleverd te hebben. Als dit moeite kost, bereid dat dan goed voor. Spreek het in de 
voorbereiding met de overige leden in ieder geval door, als het om een nieuwe inbreng gaat. De 
anderen zullen je dan bijvallen als je door de reactie van de bestuurder het spoor kwijt raakt. 
 
 
Checklist voor de inwerkperiode: 
- Word ik door mijn leidinggevende in staat gesteld dezelfde prioriteit aan het or-werk te geven 

als aan het normale werk? 
- Heb ik voldoende tijd ingepland voor de or-activiteiten, het inwerken en de eigen 

voorbereiding op de vergaderingen? 
- Beschik ik over een exemplaar van de Wet op de ondernemingsraden, het or-reglement en in 

het verleden gemaakte schriftelijke afspraken met de bestuurder (bijvoorbeeld over de 
faciliteiten)? 

- Kan ik binnen korte tijd een scholing volgen voor beginnende or-leden? 
- Word ik opgenomen in de bestaande taakverdeling van de raad (werkgroepen, commissies)? 
- Is er een 'mentor', een ervaren or-lid dat ik steeds kan raadplegen en dat ook ongevraagd tijd 

aan me besteedt 
- Weet ik hoe ik aan de informatie kan komen die ik mis? 
 
Nazorg voor niet-gekozen kandidaten 
Het is een groot verzuim als de gekozen ondernemingsraad geen aandacht meer besteedt aan 
de niet-gekozen kandidaten. Niet alleen zijn zij degenen die automatisch in aanmerking komen 



voor het lidmaatschap bij de onvermijdelijke tussentijdse vacatures, het zijn ook degenen die 
hebben bewezen dat ze geïnteresseerd zijn in het or-werk. 
Een oprecht dankwoord is alleen fatsoenshalve al op zijn plaats. Ter wille van de continuïteit van 
de raad is het echter van belang dat de niet-gekozen kandidaat nauw betrokken blijft bij het werk 
opdat hij zo goed mogelijk een opengevallen plaats kan vervullen en in ieder geval weer 
beschikbaar is bij de volgende algemene verkiezingen. Daarmee wordt tegelijkertijd de capaciteit 
van de medezeggenschap uitgebreid omdat ook niet-or-leden eraan bijdragen. 
De mogelijkheden voor het inschakelen van de niet-gekozen kandidaten zijn dezelfde als die 
vermeld zijn bij het toewerken naar kandidaatstelling.  
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