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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Wanneer is medezeggenschap verplicht? p. 2

Hoe gaat u van start? p. 4

Welke keuzes maakt de instellingscommissie? p. 5

Wat moet in het voorlopig OR-reglement staan? p. 6

Wat is de rol van de vakbonden? p. 7

Hoe organiseert u de OR-verkiezingen? p. 8

Wat moet in het definitieve OR-reglement staan? p. 9

U wilt (of moet) een ondernemingsraad (OR) in uw bedrijf hebben. 

Dit vergt nogal wat organisatie. U moet voldoen aan verschillende 

wettelijke eisen. In deze toolbox leggen wij u uit hoe u een 

ondernermingsraad opricht in uw organisatie.

https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl
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De stappen die u moet doorlopen bij het oprichten van een ondernemings-

raad

U wilt (of moet) een ondernemingsraad (OR) in uw bedrijf hebben. Dit vergt nogal wat organisatie. U moet voldoen aan 
verschillende wettelijke eisen. In deze toolbox leggen wij u uit hoe u stap voor stap succesvol een ondernemingsraad 
opricht in uw organisatie.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Richt in 8 stappen een ondernemingsraad op

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Wanneer is medezeggenschap verplicht?

 NIEUWS Personeelsvergadering: Geen OR? Toch inspraak!

Ook in kleinere organisaties zonder OR hebben de werknemers inspraak. De medezeggenschap is daar 
geregeld via een personeelsvertegenwoordiging (PVT) of een personeelsvergadering (PV). Lees in dit 
nieuwsbericht meer over de personeelsvergadering.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/ondernemingsraad/toolbox/richt-in-8-stappen-een-ondernemingsraad-op.html
https://www.rendement.nl/ondernemingsraad/nieuws/geen-or-toch-inspraak.html
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 NIEUWS Hoe ver gaat de invloed van de PVT?

In organisaties tot 50 werknemers kan een bestuurder zijn werknemers inspraak geven via een 
personeelsvertegenwoordiging (PVT). Soms is het instellen van een PVT zelfs verplicht. De PVT heeft meer 
bevoegdheden dan de personeelsvergadering (PV), maar minder dan de ondernemingsraad (OR). Waarin 
zit het verschil? Lees het in dit nieuwsbericht.

Opmerkingen

 NIEUWS Het adviesrecht van de PV, PVT en OR

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van de medezeggenschap in een organisatie. 
Brengt de ondernemingsraad (OR) een advies uit, dan kan een bestuurder dat niet zomaar naast 
zich neerleggen. In organisaties zonder OR heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of 
personeelsvergadering (PV) ook adviesrecht. Dit is echter niet zo uitgebreid als het adviesrecht van de OR. 
Lees meer in het nieuwsbericht.

Opmerkingen

 V & A Welke soorten ondernemingsraden zijn er?

Wij zijn een organisatie met meerdere vestigingen. Uit welke soorten ondernemingsraden kunnen wij 
kiezen? Lees het antwoord in de Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/pvt/nieuws/hoe-ver-gaat-de-invloed-van-de-pvt.html
https://www.rendement.nl/adviesrecht/nieuws/het-adviesrecht-van-de-pv-pvt-en-or.html
https://www.rendement.nl/ondernemingsraad/vraag-en-antwoord/welke-soorten-ondernemingsraden-zijn-er
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 INFOGRAPHIC Soorten medezeggenschap in beeld gebracht

Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig 
georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Denk aan 
de personeelsvergadering (PV), personeelsvertegenwoordiging (PVT), ondernemingsraad (OR), 
onderdeelcommissie (OC), groepsondernemingsraad (GOR), centrale ondernemingsraad (COR) en de 
Europese ondernemingsraad (EOR). Iedere vorm heeft zijn eigen kenmerken. Bekijk de infographic voor 
een duidelijk overzicht.

Opmerkingen

 NIEUWS Sancties als de bestuurder geen OR instelt

Iedere organisatie met 50 werknemers of meer is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. 
Toch voldoet niet iedere organisatie aan die verplichting. Is er vanuit de werknemers geen animo voor 
een OR, dan is daar wat voor te zeggen. Maar de werkgever moet die behoefte wel blijven peilen. Is er wel 
behoefte aan een OR, dan moet de werkgever verkiezingen organiseren.

Opmerkingen

Stap 3 Hoe gaat u van start?

 V & A Wie neemt het initiatief tot het oprichten van een OR?

Onze organisatie heeft nog geen ondernemingsraad, terwijl dit volgens de wet wel nodig is. Wie moet het 
initiatief nemen om een ondernemingsraad op te richten? Lees het antwoord in de Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/ondernemingsraad/infographics/vormen-van-medezeggenschap.html
https://www.rendement.nl/ondernemingsraad/nieuws/sancties-als-de-bestuurder-geen-or-instelt.html
https://www.rendement.nl/ondernemingsraad/vraag-en-antwoord/wie-neemt-het-initiatief-tot-het-oprichten-van-een-ondernemingsraad-or
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 CHECKLIST De rol van de instellingscommissie

Een eerste ondernemingsraad (OR) oprichten in uw organisatie betekent werk aan de winkel voor de 
instellingscommissie. Met deze checklist kunt u eenvoudig controleren of de instellingscommissie alle 
noodzakelijke keuzes heeft gemaakt en alle stappen heeft doorlopen om succesvol een ondernemingsraad 
(OR) op te richten.

Opmerkingen

Stap 4 Welke keuzes maakt de instellingscommissie?

 NIEUWS Het verschil: personenstelsel of lijstenstelsel

Tijdens de OR-verkiezingen kiezen werknemers de leden van de ondernemingsraad (OR). In het OR-
reglement staat volgens welk kiesstelsel dit gebeurt: het personenstelsel of het lijstenstelsel. Wat is het 
verschil tussen die twee? Lees het in dit nieuwsbericht.

Opmerkingen

 V & A Wat is een integraal kiessysteem en kiesgroepenstelsel?

Wij zijn in onze organisatie bezig met het organiseren van de verkiezingen voor een nieuwe 
ondernemingsraad. Nu lezen we dat we kunnen kiezen tussen een integraal kiessysteem en een 
kiesgroepenstelsel. In deze Vraag & Antwoord leest u wat dit inhoudt en wat is de relatie met het personen- 
en lijstenstelsel.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/or-verkiezingen/tools/rol-van-de-instellingscommissie-bij-oprichting-or.html
https://www.rendement.nl/or-verkiezingen/nieuws/het-verschil-personenstelsel-of-lijstenstelsel.html
https://www.rendement.nl/ondernemingsraad/vraag-en-antwoord/wat-is-een-integraal-kiessysteem-en-kiesgroepenstelsel
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 INFOGRAPHIC Kiesstelsels OR- verkiezingen in beeld

Het kiezen van een nieuwe OR naar aanleiding van OR-verkiezingen gaat op basis van een kiesstelsel. De 
keuze voor een stelsel heeft gevolgen voor het aantal stemmen, de zetelverdeling en de berekening van 
de uitslag. Bij beide stelsels is een combinatie met kiesgroepen mogelijk. Bekijk de verschillen tussen de 
stelsels in deze handige infographic.

Opmerkingen

 NIEUWS De samenstelling van de ondernemingsraad

Werknemers kiezen tijdens OR-verkiezingen wie hen vertegenwoordigt in de ondernemingsraad. Het aantal 
OR-leden hangt onder andere af van de grootte van de organisatie. Voor de grootte en de samenstelling 
van de OR gelden wettelijke regels. Lees de details in dit nieuwsbericht.

Opmerkingen

 ARTIKEL OR-verkiezingen: digitaal of analoog stemmen?

Een digitale applicatie of toch weer met het potlood in een stemhokje? Hoe organiseert u de eerstvolgende 
OR-verkiezingen? Bij het maken van een weloverwogen keuze komt veel kijken. In dit verdiepingsartikel 
leest u de ins en outs van digitaal en analoog stemmen, zodat uw organisatie een goed geïnformeerde 
keuze kan maken.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/or-verkiezingen/infographics/kiesstelsel-or-verkiezingen.html
https://www.rendement.nl/ondernemingsraad/nieuws/vragen-over-de-samenstelling-van-de-ondernemingsraad.html
https://www.rendement.nl/or-verkiezingen/verdiepingsartikel/or-verkiezingen-digitaal-of-analoog-stemmen.html
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Stap 5 Wat moet in het voorlopig OR-reglement staan?

 ARTIKEL OR-reglement is basis voor functioneren ondernemingsraad

Het OR-reglement is de basis voor het functioneren van uw OR. Vóór de oprichting van de OR en de eerste 
verkiezingen moet er een ‘voorlopig reglement’ zijn opgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de OR-verkiezingen 
georganiseerd moeten worden. Zonder zo’n voorlopig reglement verlopen de verkiezingen mogelijk niet 
volgens de regels. Het voorlopig reglement speelt vaak na de eerste verkiezingen ook nog een belangrijke 
rol, omdat het wordt vervangen door het definitieve reglement. Lees hier meer over in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 OVEREENKOmST OR-reglement opstellen en wijzigen

Bij het instellen van een ondernemingsraad (OR) moeten een aantal voorzieningen worden getroffen. Denk 
bijvoorbeeld aan de wijze waarop OR-leden worden gekozen en de OR-verkiezingen plaatsvinden. Deze 
voorzieningen moeten volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) worden opgenomen in een OR-
reglement. Deze kant-en-klare overeenkomst houdt rekening met alle voorzieningen. Het kan voorkomen 
dat u het reglement later wilt wijzigen, bijvoorbeeld door veranderde omstandigheden. Om die reden staan 
op het instructieblad ook de stappen beschreven die u moet nemen als u het reglement wilt wijzigen.

Kiesstelsel - en systeem
Dit reglement bevat afspraken over de OR-verkiezingen. Dit voorbeeldreglement gaat uit van 
een kiesgroepenstelsel gecombineerd met een personenstelsel. U kunt natuurlijk ook voor een 
andere vorm kiezen, zoals bijvoorbeeld het personenstelsel of een integraal kiessysteem.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/werkwijze-or/tools/or-reglement-opstellen-en-wijzigen.html
https://www.rendement.nl/werkwijze-or/tools/or-reglement-opstellen-en-wijzigen.html
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Stap 6 Wat is de rol van de vakbonden?

 ARTIKEL De rol van de vakbond bij de OR-verkiezingen

Vakbonden kunnen kandidaten aandragen voor de verkiezingen van de ondernemingsraad (OR). Om dit 
recht te kunnen uitoefenen, moeten de vakbonden wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Naast de 
kandidatenlijst van de vakbond mogen werknemers ook een vrije lijst indienen. Op die vrije lijsten mogen 
ook vakbondsleden staan. Lees in dit verdiepingsartikel meer over de rol van de vakbonden bij de OR-
verkiezingen.

Opmerkingen

 mAATWERKBRIEF Voorlopig OR-reglement toesturen aan de vakbonden

Als u een ondernemingsraad wilt oprichten, zal het de instellingscommissie een voorlopig OR-reglement 
opstellen. Dit voorlopige reglement moet u toesturen aan de vakbonden die betrokken zijn bij uw 
onderneming. De vakbonden hebben het recht advies te geven, maar kunnen geen wijzigingen opleggen. In 
deze tool vindt u een maatwerkbrief die u kunt gebruiken voor het toesturen van het OR-reglement aan de 
vakbonden.

Opmerkingen

 mAATWERKBRIEF Vakbonden vragen om kandidaten aan te leveren

Gebruik deze maatwerkbrief om de vakbonden tijdig te informeren over de aankomende OR-verkiezingen 
binnen uw organisatie. Met deze brief vraagt u ook om kandidaten aan te leveren. Voordat de OR-
verkiezingen plaatsvinden moeten alle betrokkenen over de datum van de verkiezingen worden 
geïnformeerd. Voor het informeren van de vakbonden kunt u deze maatwerkbrief gebruiken.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/ondernemingsraad/verdiepingsartikel/de-rol-van-de-vakbond-bij-de-or-verkiezingen.html
https://www.rendement.nl/or-verkiezingen/tools/maatwerkbrief-toesturen-voorlopig-or-reglement-aan-vakbond.html
https://www.rendement.nl/or-verkiezingen/tools/vakbonden-vragen-om-kandidaten-aan-te-leveren.html
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Stap 7 Hoe organiseert u de OR-verkiezingen?

 TOOLBOx Organiseer rechtsgeldige OR-verkiezingen

Het organiseren van rechtsgeldige OR-verkiezingen is geen eenvoudige klus. De verkiezingen moeten 
nauwgezet georganiseerd worden om rechtsgeldig te zijn. De toolbox Organiseer rechtsgeldige OR-
verkiezingen helpt u hierbij. 

Opmerkingen

Stap 8 Wat moet in het definitieve OR-reglement staan?

 INFOGRAPHIC Voorlopig en definitief reglement

Ondernemingsraden zijn volgens artikel 8 WOR verplicht om een OR-reglement op te stellen. Is er nog 
geen OR ingesteld, dan stelt een instellingscommissie in overleg met de ondernemer een voorlopig OR-
reglement op. Is er eenmaal een OR ingesteld, dan maakt de OR het voorlopig reglement definitief. Zowel 
voor het opstellen van een voorlopig en een definitief reglement als de inhoud ervan gelden regels. Bekijk 
de infographic voor meer informatie over de inhoud van het reglement.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over het oprichten van een onder-
nemingsraad, kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee 
gratis uw vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen 5 werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/or-verkiezingen/toolbox/organiseer-rechtsgeldige-or-verkiezingen.html
https://www.rendement.nl/ondernemingsraad/infographics/voorlopig-en-definitief-or-reglement.html
http://rendement.nl/adviesdesk
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