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Beleid beïnvloeden 
 
Wanneer het initiatiefrecht (artikel 23 lid 2 en 3, WOR) gebruiken? 
 
De OR is bevoegd voorstellen te doen (initiatieven te nemen) over alle aangelegenheden betreffende 
de onderneming. Een dergelijk initiatiefvoorstel kan: 
• mondeling (artikel 23 lid 2) en/of 
• schriftelijk (artikel 23 lid 3) worden ingediend. 
 
Stel vooraf vast of alle de volgende condities aanwezig zijn, voordat de OR tot gebruik van het 
initiatiefrecht over te gaat: 
  
• OR beschikt over voldoende tijd om er energie in te steken; 
• Relatie OR en directie is zodanig dat de directie voorstellen van de OR en zijn achterban serieus 

neemt en er zeker – zij het wellicht in gewijzigde vorm – iets mee doet; 
• Het moet gaan om een actueel probleem, wat in de organisatie speelt, waar een herkenbaar deel 

van de achterban mee loopt. 
• Vooraf overeenstemming tussen directie en OR dat de onderhavige kwestie wordt opgelost. 
• Er dient dus sprake te zijn van een win-win situatie, voor bestuurder, ondernemingsraad en 

organisatie. 
• Het kan zijn dat na voorstellen van de directie die de OR afwees, de OR een tegenvoorstel. doet 

(bekend voorbeeld is het invoeren van nieuwe dienstroosters bij de Nederlandse Spoorwegen). 
• Met zekerheid vast is te stellen – eventueel na raadpleging – de achterban achter het voorstel van 

de OR staat. 

 
Behandelprocedure 
Een dergelijk initiatiefvoorstel kan: 
  
• mondeling (artikel 23 lid 2) en/of 
• schriftelijk (artikel 23 lid 3) worden ingediend. 
 
Het schriftelijk initiatiefvoorstel kent de volgende eisen en procedures 
  
• het bevat een uitgebreide toelichting van de OR; 
• het wordt tenminste eenmaal besproken in een overlegvergadering; 
• de ondernemer deelt zo spoedig mogelijk na de overlegvergadering zijn besluit (schriftelijk) 

mee aan de OR. Het besluit is, net als het voorstel zelf, voorzien van een toelichting;      
• de OR heeft geen beroepsmogelijkheid bij een negatief besluit van de ondernemer. 
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