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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Het initiatiefrecht toegelicht p.2

Het overleg binnen de OR over het initiatiefvoorstel p.4

Het initiatiefvoorstel fomuleren p.5

Het overleg met de bestuurder p.6

De achterban informeren en raadplegen p.8

Conflicten voorkomen, oplossen en beslechten p.9

Het initiatiefrecht wordt weleens gezien als ondergeschikt aan 

andere rechten van de ondernemingsraad, zoals het adviesrecht 

en het instemmingsrecht. Toch is het initiatiefrecht een belangrijke 

bevoegdheid. Het geeft de ondernemingsraad de ruimte om over 

alle onderwerpen die de onderneming aangaan een gesprek met de 

bestuurder te voeren. Zo bekeken is het de ruimste bevoegdheid van 

de OR.  

 

Deze toolbox helpt u het meeste uit uw initiatiefrecht te halen.

https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl
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Maak werk van uw initiatiefrecht

Als u, als ondernemingsraad (OR), de ontwikkelingen in de organisatie in de gaten houdt en weet wat er bij de 
achterban leeft, zijn er geregeld zaken die u aan uw bestuurder wilt voorleggen. En dat recht heeft u ook. Dankzij 
uw initiatiefrecht mag uw OR de bestuurder altijd adviseren, ook als hij hier niet om heeft gevraagd. Dat advies is 
niet vrijblijvend. Uw bestuurder moet het serieus in behandeling nemen. In deze toolbox leggen wij u uit hoe u het 
initiatiefrecht succesvol in kunt zetten.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST In zeven stappen het meest uit uw initiatiefrecht halen

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 Het initiatiefrecht toegelicht

 ARTIKEL OR mag bestuurder ook ongevraagd advies geven

Een proactieve OR wacht niet af tot de achterban zich roert of de bestuurder met een verzoek komt. Als u 
de ontwikkelingen in de organisatie in de gaten houdt en weet wat er bij uw achterban leeft, zijn er geregeld 
zaken die u aan uw bestuurder wilt voorleggen. En dat recht heeft u ook. Dankzij uw initiatiefrecht mag uw 
OR de bestuurder altijd adviseren – ook als hij hier niet om heeft gevraagd. Dat advies is niet vrijblijvend. 
Uw bestuurder moet het serieus in behandeling nemen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/adviesrecht/verdiepingsartikel/or-mag-bestuurder-ook-ongevraagd-advies-geven.html
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 CHECKLIST Initiatiefrecht van de OR

Een ondernemingsraad kan advies geven en instemmen. Als de OR een bepaald onderwerp wil behandelen 
om hier een advies over uit te geven, kan het zijn dat de bestuurder dit onderwerp niet direct oppakt en 
er iets mee doet. In dat geval kan de OR het onderwerp en zijn advies hierover ‘forceren’ door gebruik te 
maken van het initiatiefrecht. De procedure die de OR gebruikt bij het initiatiefrecht wordt in deze tool 
beschreven.

Opmerkingen

 E-LEARnIng Initiatiefrecht van de OR

Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten 
de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo kan de OR invloed uitoefenen op het beleid van de werkgever. 
Het doen van een initiatiefvoorstel is wel gebonden aan regels. Deze online cursus legt u alles uit over het 
initiatiefrecht van de OR en de wettelijke procedure die daaraan hangt.

Opmerkingen

 InFOgRAPHIC Initiatiefvoorstel OR in stappen

De OR mag de bestuurder ongevraagd voorstellen doen over alle zaken die de organisatie aangaan 
(initiatiefrecht, artikel 23, lid 3 WOR). Hoe komt de OR tot een goed initiatiefvoorstel en is de kans het 
grootst dat de bestuurder het ongevraagde OR-advies opvolgt? Bekijk de infographic voor de stappen die 
de OR moet zetten.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/initiatiefrecht/tools/initiatiefrecht-van-de-or.html
https://www.rendement.nl/initiatiefrecht/e-learning/initiatiefrecht-van-de-or
https://www.rendement.nl/initiatiefrecht/infographics/initiatiefvoorstel-or-in-stappen.html
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Stap 3 Het overleg binnen de OR over het initiatiefvoorstel

 ARTIKEL Vergadermomenten voor de ondernemingsraad (OR)

Het werk van de ondernemingsraad bestaat voor een flink deel uit overleggen. Onderling, met de 
bestuurder, maar ook andere partijen zijn belangrijke overlegpartners. Welke overleggen moet de 
ondernemingsraad voeren en welke spelregels gelden daarbij? In dit verdiepingsartikel vindt u alle ins en 
outs.

Opmerkingen

 ARTIKEL Maak optimaal gebruik van uw informatierecht

Goed OR-werk staat en valt bij de informatie die uw OR tot zijn beschikking heeft. Zonder die informatie 
kunt u niet meepraten, laat staan dat u invloed kunt uitoefenen op belangrijke besluiten. De Wet op de 
ondernemingsraden (WOR) verplicht uw bestuurder dan ook om uw OR van informatie te voorzien. Om 
welke informatie gaat het, hoe leidt u de stroom informatie in goede banen en waar haalt u die vandaan?

Opmerkingen

 nIEUWS Geef externe deskundige duidelijke opdracht

Artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR het recht om een deskundige in te 
schakelen. Om optimaal te kunnen profiteren van de expertise van de deskundige is het belangrijk dat de 
OR de deskundige een duidelijke opdracht geeft.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/werkwijze-or/verdiepingsartikel/vergadermomenten-voor-de-ondernemingsraad-or.html
https://www.rendement.nl/informatierecht/verdiepingsartikel/maak-optimaal-gebruik-van-uw-informatierecht.html
https://www.rendement.nl/wor/nieuws/geef-externe-deskundige-duidelijke-opdracht.html
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 FORmULIER Communiceer als OR een eensgezind standpunt

Gebruik dit formulier om vragen en standpunten van de OR aan de bestuurder vast te leggen. De 
ondernemingsraad (OR) bestaat uit meerdere OR-leden, met ieder een eigen mening en inzicht. Toch zult u 
aan de bestuurder als één ondernemingsraad (OR) moeten communiceren. Om miscommunicaties tussen 
OR-leden tijdens de overlegvergadering of elders te voorkomen, is het raadzaam om tijdens het OR-overleg 
samen duidelijk vast te leggen wat u als ondernemingsraad mondeling aan de bestuurder gaat vragen of 
mededelen.

Opmerkingen

Stap 4 Het initiatiefvoorstel fomuleren

 ARTIKEL OR kan bestuurder concrete voorstellen doen

De wetgever beschouwt uw OR en uw bestuurder duidelijk als gelijkwaardige overlegpartners. Zo stelt 
de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dat zowel uw bestuurder als uw OR agendapunten voor het 
overleg kunnen aandragen. Bovendien kunt u buiten dat overleg om concrete voorstellen doen aan uw 
bestuurder op basis van uw initiatiefrecht. Uw invloed reikt daarmee dus verder dan alleen tot de zaken die 
bijvoorbeeld onder uw advies- en instemmingsrecht vallen!

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/ondernemingsraad/tools/communiceer-als-or-een-eensgezind-standpunt.html
https://www.rendement.nl/initiatiefrecht/verdiepingsartikel/or-kan-bestuurder-concrete-voorstellen-doen.html
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 mAATWERKBRIEF Verzoek om informatie door de ondernemingsraad (OR)

Gebruik deze kant-en-klare brief om alle informatie op te vragen die uw ondernemingsraad (OR) van de 
bestuurder wil ontvangen. Op grond van artikel 31 tot en met 31 f van de Wet op de Ondernemingsraden 
(WOR) heeft de ondernemingsraad recht op alle inlichtingen en gegevens die de ondernemingsraad en de 
commissies redelijkerwijs nodig hebben voor de vervulling van hun taak. Met deze maatwerkbrief vraagt u 
snel alle informatie op die u nodig heeft.

Opmerkingen

 mAATWERKBRIEF Voorbeeld initiatiefvoorstel ondernemingsraad (OR)

Gebruik deze maatwerkbrief om een overtuigend initiatiefvoorstel te schrijven. Het initiatiefrecht geeft 
de ondernemingsraad (OR) het recht om over alle aangelegenheden van de organisatie een voorstel te 
formuleren en aan de bestuurder voor te leggen. Een initiatiefvoorstel moet minimaal één keer op de 
overlegvergadering worden besproken en de bestuurder moet er een schriftelijke en gemotiveerde reactie 
op geven.

Opmerkingen

Stap 5 Het overleg met de bestuurder

 V & A Initiatiefrecht belangrijk voor bestuurder: waarom?

Onze ondernemingsraad heeft het recht om over ‘alle aangelegenheden die de onderneming aangaan’ 
voorstellen aan de bestuurder te doen: het initiatiefrecht (artikel 23 WOR). Onze bestuurder ziet er echter 
het nu niet zo van in. Hoe leggen we uit dat het initiatiefrecht ook voor hem waardevol kan zijn?

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/informatierecht/tools/verzoek-om-informatie-door-de-ondernemingsraad-or.html
https://www.rendement.nl/initiatiefrecht/tools/voorbeeld-initiatiefvoorstel-ondernemingsraad-or.html
https://www.rendement.nl/initiatiefrecht/vraag-en-antwoord/initiatiefrecht-belangrijk-voor-bestuurder-waarom
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 ARTIKEL Artikel 23a t/m c WOR: De regels voor de overlegvergadering 
 volgens de letter van de wet

Uw belangrijkste bevoegdheid is het overlegrecht met de ondernemer. U kunt alles aan de orde stellen 
wat de onderneming betreft en waarover u met de bestuurder en de toezichthouder van gedachten 
wilt wisselen. U hoeft dus niet te wachten op een advies- of instemmingsaanvraag, maar kunt op elk 
moment zelf een thema aan de orde stellen. Welke wettelijke regels gelden voor het overleg tussen OR en 
ondernemer?

Opmerkingen

 CHECKLIST Goede verstandhouding OR en bestuurder

Als ondernemingsraad (OR) streeft u naar een betere samenwerking en een meer gelijkwaardige relatie met 
de bestuurder. Meer proactiviteit, zelf de agenda bepalen en echt een gesprekspartner zijn. Dat klinkt mooi, 
maar is in de praktijk best lastig. Met behulp van dit stappenplan werkt de OR binnen korte tijd effectief 
samen met de bestuurder.

Opmerkingen

 V & A Hoe moet de bestuurder reageren op een initiatiefvoorstel?

Onze ondernemingsraad (OR) heeft op basis van haar initiatiefrecht (artikel 23 lid 2 en 3 WOR) een 
initiatiefvoorstel gedaan aan de bestuurder. Is de bestuurder verplicht hierop te reageren? En zo ja, hoe 

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/wor/verdiepingsartikel/artikel-23a-tm-c-wor-de-regels-voor-de-overlegvergadering-volgens-de-letter-van-de-wet.html
https://www.rendement.nl/wor/verdiepingsartikel/artikel-23a-tm-c-wor-de-regels-voor-de-overlegvergadering-volgens-de-letter-van-de-wet.html
https://www.rendement.nl/overlegvergadering/tools/goede-verstandhouding-or-en-bestuurder.html
https://www.rendement.nl/initiatiefrecht/vraag-en-antwoord/hoe-moet-de-bestuurder-reageren-op-een-initiatiefvoorstel
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Stap 6 De achterban informeren en raadplegen

 nIEUWS Initiatiefrecht inzetten om achterban te peilen

Voor de ondernemingsraad (OR) is de input van de achterban onmisbaar. Zeker nu bij veel bedrijven 
werknemers thuiswerken kan het lastig zijn om contact te houden. De OR kan dan het initiatiefrecht 
inzetten om werknemers een stem te geven. 

Opmerkingen

 InFOgRAPHIC Communicatiemiddelen OR

Voor de ondernemingsraad (OR) is het van groot belang om de achterban goed te informeren over de 
ontwikkelingen en om contact te houden. Er zijn verschillende middelen om de hele achterban relatief 
eenvoudig in één keer te bereiken. Zo zijn ontvangers van een e-mail of een nieuwsbrief met één bericht 
op de hoogte. Een bijkomend voordeel is dat ze het kunnen bewaren en kunnen (na)lezen op een 
gewenst moment. Een nadeel van deze kanalen is dat de boodschap ook ongezien in een overvolle inbox 
of spambox kan verdwijnen. Een overzicht van een aantal veelgebruikte communicatiemiddelen met de 
belangrijkste voor- en nadelen.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/initiatiefrecht/nieuws/initiatiefrecht-inzetten-om-achterban-te-peilen.html
https://www.rendement.nl/achterban/infographics/communicatiemiddelen-or.html
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 CHECKLIST Tips voor goede communicatie door de OR met de achterban

Gebruik deze checklist voor een optimale communicatie door de OR met de achterban. De 
ondernemingsraad (OR) informeert aan en communiceert met de werknemers, de achterban. Aangezien 
de OR zijn draagvlak door middel van communicatie creëert en behoudt, is het van essentieel belang dat 
de OR dit op een professionele manier doet. Deze tool geeft u een aantal aandachtspunten voor een goede 
communicatie door de OR.

Opmerkingen

Stap 7 Conflicten voorkomen, oplossen en beslechten

 V & A Wat als de bestuurder niet reageert op een initiatiefvoorstel van de 
 OR?

Onze ondernemingsraad (OR) heeft een initiatiefvoorstel ingediend bij de bestuurder. De bestuurder geeft 
aan hier geen tijd voor te hebben en gaat niet op het voorstel in. Daar is de ondernemingsraad het niet mee 
eens. Wat als de bestuurder niet reageert op een initiatiefvoorstel van de OR?

Opmerkingen

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

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/achterban/tools/tips-voor-goede-communicatie-door-de-or-met-de-achterban.html
https://www.rendement.nl/initiatiefrecht/vraag-en-antwoord/wat-als-de-bestuurder-niet-reageert-op-een-initiatiefvoorstel-van-de-or
https://www.rendement.nl/initiatiefrecht/vraag-en-antwoord/wat-als-de-bestuurder-niet-reageert-op-een-initiatiefvoorstel-van-de-or
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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