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Inleiding 
 
U bent lid van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) geworden. Gefeliciteerd! Het is een heel 
bijzonder vak. Een vak waarbij veel van u wordt verwacht maar waarvoor geen vooropleiding, 
sollicitatieprocedure of assessment is vereist. Omdat alles nieuw voor u is, komt er zodra u officieel 
bent geïnstalleerd, van alles op u af. Onderwerpen waar u zich nog nooit mee bezig gehouden hebt 
en kritische collega’s die iets van de PVT vinden. Ook zit u plotseling aan tafel met de bestuurder 
(meestal is dat de directeur) die uw mening wil weten over allerlei plannen. Hoe gaat u daarmee om 
en hoe komt u aan informatie? Wat kunt u wel en wat niet aan de bestuurder vragen? Wat zijn 
eigenlijk uw bevoegdheden? Hoe kunt u zich goed inwerken en wat kunt u doen  om het PVT-werk 
snel eigen te maken. In deze white paper gaan we op deze vragen in en krijgt u handvatten om het 
werk in de PVT voortvarend op te pakken. Een goede start is immers het halve werk. 
 

 
  



 

 
 
 
 

Hoe wordt de personeelsvertegenwoordiging succesvol? 
 
Iedere lid van de personeelsvertegenwoordiging heeft zijn eigen redenen om zich verkiesbaar te 
stellen voor de PVT. De meeste PVT-leden willen belangen behartigen en allerlei knelpunten in de 
organisatie voortvarend oplossen. Andere vinden het prettig om zich met het beleid van de 
organisatie bezig te houden. Er zijn ook PVT-leden die het interessant vinden om regelmatig met de 
directeur te sparren of zien het lidmaatschap als een pluspunt voor hun carrière. Misschien heeft u 
nog wel een ander doel.  
 
Aan de slag 
U wilt meteen aan de slag. Helaas, sommige zaken zijn soms lastig meteen te veranderen zijn. Niet in 
de minste plaats, omdat er veel meer mensen zijn die menen zich ergens mee te moeten bemoeien.  
Als u echt succesvol in de medezeggenschap wilt zijn dan is er meer nodig dan goede wil en 
enthousiasme. De volgende factoren spelen een rol om succesvol te zijn in de PVT 
 

- U werkt niet alleen in de PVT. U maakt deel uit van een team. Een team dat willekeurig via 
verkiezingen of op een andere manier tot stand gekomen is. De PVT is een dwarsdoorsnede 
van uw organisatie. Besteed daarom vooral aandacht aan die mensen. Maak gebruik van 
ieders kwaliteiten.  
 

- Formuleer samen met de andere PVT-leden doelen en probeer die te bereiken. 
 

- Er komt veel op de PVT af. Maak duidelijke keuzes en kies de belangrijkste onderwerpen 
waar u mee aan de slag gaat. U kunt niet alles oppakken. Vaak genoeg zal de waan van de 
dag  u en andere PVT-leden in de verleiding brengen van de gekozen onderwerpen af te 
wijken. 
 

- Organiseer betrokkenheid door inbreng van mensen buiten de PVT. Dat kan door mensen te 
vragen mee te denken of door commissies en werkgroepen op te richten. Ook kan de PVT 
advies vragen. Zij helpen u op weg om uw doelen te realiseren. 
 

- Neem de tijd om stil te staan bij uw doelen en werkwijze. Veel beginnende PVT’s trekken zich 
een paar dagen terug op de hei om plannen te maken, taken te verdelen en heel belangrijk 
het teamgevoel op te bouwen en te versterken.  
 

- U heeft een achterban. Laat u als PVT voeden door de achterban. Dat is een 
levensvoorwaarde voor effectieve  medezeggenschap. Zet dit onderwerp altijd bovenaan de 
agenda. Laat de achterban voor de OR werken: daag uit, prikkel, informeer en geef de 
achterban invloed. Pas wel op dat u niet op iedere vraag van de achterban ingaat. Probeer 
wel uw doelen  voor ogen te houden. 
 

Lees het testament van de PVT 
Om de overdracht van de oude naar de nieuwe personeelsvertegenwoordiging goed te laten 
verlopen, zou het mooi zijn als de aftredende PVT een testament heeft gemaakt. Het doornemen of 
het bij de hand hebben van dat testament kan voor u als beginnend PVT-lid een belangrijke bijdrage 
leveren aan een succesvolle start. Vraag daarom bij de start naar een testament. De volgende 
onderwerpen kunnen in zo’n testament opgenomen staan: 

 
− Het reglement. Dat is het huishoudelijk reglement van de PVT. Er staan alleen onderwerpen in 

die de PVT aangaan. De personeelsvertegenwoordiging bepaalt in hoofdlijnen zelf de inhoud 
van het reglement.  



 

 
 
 
 

 

− De afspraken die met de bestuurder zijn gemaakt 
 

− Het organigram van de organisatie. Wie spelen allemaal een rol in de organisatie? 
 

− Ontwikkelingen die in het bedrijf gaande zijn (financieel, organisatorisch, sociaal) en de visie 
van de PVT hierop. 

 

− Ontwikkelingen in de sector. 
 

− Welke onderwerpen heeft de PVT de afgelopen periode aangekaart en wat is de stand van 
zaken van deze onderwerpen. 

 

− Een lijst met aandachtspunten voor de nieuwe PVT. 
 

− Een lijst met contactpersonen van de PVT (bijvoorbeeld leden van de toezichthouder, het 
bestuur, de vakbond, het scholingsinstituut, de arbodienst en dergelijke) 

 

− Een overzicht van uitgebrachte adviezen per onderwerp. 
 

− Een lijst van (geraadpleegde) deskundigen. 
 

− Taakverdeling binnen de PVT. Wilt u de taken en de verdeling handhaven?  
 

− Verhouding van de PVT met de achterban (verslag van de achterbanbijeenkomsten, spreekuur, 
vragen vanuit de achterban, de  nieuwsbrief, evaluatie van de verkiezingen, enzovoort). 
 

− Het jaarverslag.  
 

− Literatuur en abonnementen. 
 

  



 

 
 
 
 

Wetgeving 
 
De regels voor de personeelsvertegenwoordiging staan in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). 
De artikelen 35b, 35c en 35d uit de WOR regelen de medezeggenschap in kleine ondernemingen. Dat 
zijn organisaties van 10 tot 50 werknemers. De medezeggenschap is vaak op een andere manier 
geregeld dan in een grotere organisatie. Een ondernemingsraad is dan niet verplicht. Behalve als dat 
in de Cao staat of de bestuurder kiest voor een ondernemingsraad.  
 
Een personeelsvertegenwoordiging is er niet automatisch. Er kan een PVT worden ingesteld op 
initiatief van de bestuurder of als de meerderheid van het personeel de bestuurder daarom vraagt. 
Het gaat dan om alle personen die werkzaam zijn in de onderneming. Hoe de meerderheid om een 
PVT kan vragen is niet geregeld. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een enquête of een 
bijeenkomst waar er gestemd wordt voor de oprichting van een personeelsvertegenwoordiging.  
Als de bestuurder vrijwillig een PVT heeft ingesteld dan kan hij alleen bij een belangrijke wijziging van 
de omstandigheden de PVT aan het einde van de zittingstermijn opheffen. Als de PVT, 
personeelsleden of de vakbond het niet eens is met de opheffing van de PVT dan kan de 
kantonrechter worden ingeschakeld.  Dat is totaal anders dan bij de OR. Als er vijftig of meer 
personeelsleden zijn dan is een OR verplicht.  
 
Verkiezingen  
Net zoals bij de OR vinden er bij de PVT verkiezingen plaats. De wet schrijft voor dat de PVT bij 
geheime schriftelijke stemming wordt gekozen door het personeel, maar geeft voor die verkiezingen 
verder geen regels. Niettemin zullen de verkiezingen zelf en de organisatie daarvan volgens een 
bepaald, correct patroon moeten verlopen. Dat is een algemene – voor elke verkiezing geldende - 
regel. Het is dan handig om een verkiezingsreglement op te stellen. Daarin staan dan regels voor de 
samenstelling, de zittingsduur van de PVT, de kandidaatstelling en de verkiezingsprocedure. 
Bovendien kunnen belanghebbenden, indien zich onregelmatigheden zouden voordoen, deze 
voorleggen aan de rechter. 
 
Als er voor het eerst een PVT wordt ingesteld dan moet de ondernemer de verkiezingen voor de PVT 
organiseren. Een PVT kent minimaal drie direct gekozen leden. Meer mag ook. Maak daar afspraken 
over en leg ze vast. 
 
Reglement 
De PVT kan een huishoudelijk reglement maken, maar dat is niet verplicht. Toch kan het handig zijn 
om een reglement te maken waarin u de werkwijze regelt. U kunt bijvoorbeeld iets opnemen over de 
zittingsduur van de PVT-leden, de vergaderfrequentie, de agendering en de verslaglegging. De SER 
heeft een voorbeeldreglement waar u gebruik van kunt maken. Kijk daarvoor op www.ser.nl  
 

 
 
  

http://www.ser.nl/


 

 
 
 
 

De bevoegdheden van de PVT 
 
In de WOR staan de rechten en plichten van de personeelsvertegenwoordiging beschreven. We 
zetten in deze white paper de bevoegdheden van de PVT even kort op een rij.  
 
Overlegrecht 
De PVT heeft minder bevoegdheden dan een OR, maar kan wel overleg plegen over alles dat in het 
belang is van een goed functionerende organisatie. Dat is een belangrijk recht. U kunt alle sociale, 
organisatorische, economische en financiële onderwerpen bespreken met de bestuurder. Er vindt 
overleg plaats binnen twee weken als PVT of ondernemer hierom vragen. Dat geeft de PVT 
mogelijkheden om het beleid te beïnvloeden.  
 
Instemmingsrecht 
De PVT heeft instemmingsrecht. De personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht bij een 
arbeids- of rusttijdenregeling (artikel 27, eerste lid b) en bij een regeling op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratiebeleid (artikel 27, eerste lid d). Bovendien 
heeft de PVT een vetorecht op grond van de Arbeidstijdenwet als de werkgever gebruik wil maken 
van de ‘overlegregeling’ en wil afwijken van de standaardnormen. Het instemmingsrecht vervalt als 
deze regelingen al in een Cao zijn vastgelegd. Kijk daarom goed wat er in uw Cao staat. 
   
De instemmingprocedure staat in artikel 27 van de WOR. Een instemmingverzoek wordt schriftelijk, 
voorzien van de beweegredenen en de gevolgen voor het personeel ingediend en hierover wordt 
minimaal eenmaal overlegd. De PVT stemt vervolgens wel of niet in met de regeling.  De bestuurder 
zal vervolgens schriftelijk aangeven welk besluit hij genomen heeft en wanneer het wordt ingevoerd. 
Is de PVT het hier niet mee eens dan doet de personeelsvertegenwoordiging een beroep op de 
nietigheid (artikel 27, vijfde en zesde lid). U gaat vervolgens naar de rechter als u er niet uitkomt. 
 
Adviesrecht 
De PVT heeft verder adviesrecht. De personeelsvertegenwoordiging kan over enkele onderwerpen 
uit artikel 25 van de WOR adviseren. U kunt adviseren over voorgenomen besluiten die kunnen 
leiden tot het verlies van arbeidsplaatsen of bij belangrijke veranderingen van de arbeid die gevolgen 
hebben voor ten minste een vierde van het personeel. Het gaat om belangrijke voorgenomen 
besluiten.  Wat belangrijk is, zal soms discussie opleveren. Als in een Cao  of in een publiekrechtelijke 
regeling het onderwerp is geregeld dan heeft de PVT geen adviesrecht.  
 
De bestuurder moet de PVT tijdig om advies vragen. Tijdig is dan op een tijdstip dat de PVT nog 
wezenlijke invloed kan uitoefenen op het voorgenomen besluit (artikel 35b, vijfde lid). Als de 
ondernemer uw advies niet overneemt dan is er geen opschortingtermijn en beroepsrecht bij de 
Ondernemingskamer. Dat verzwakt uw positie. Het gaat dan om uw beïnvloedingsvaardigheden om 
toch succes te boeken. In het volgende hoofdstuk vindt u enkele tips om het beleid te beïnvloeden.  
 
Informatierecht 
De PVT kan niet zonder informatie. U hebt daarom recht op de informatie die de PVT redelijkerwijs 
nodig heeft om zijn werk te doen. De ondernemer is niet verplicht om de informatie schriftelijk te 
geven. Alleen als de bestuurder verplicht is om een jaarverslag en jaarrekening te publiceren dan 
moeten deze verslagen in de Nederlandse taal aan de PVT worden gegeven. De meeste informatie 
krijgt u mondeling en dat kan lastig zijn. Probeer deze informatie dan zelf goed vast te leggen. Het is 
ook mogelijk om het informatierecht en andere onderwerpen in en ondernemingsovereenkomst te 
regelen. Door zo’n overeenkomst kunnen afspraken tussen PVT en ondernemer dwingend worden 
vastgelegd. Daarbij kan de PVT, net zoals de OR, ook bovenwettelijke bevoegdheden krijgen. 
 



 

 
 
 
 

De PVT bespreekt ten minste eenmaal per jaar de algemene gang van zaken met de ondernemer. 
Daarvoor krijgt de personeelsvertegenwoordiging informatie over werkzaamheden en resultaten; 
verwachtingen voor het komende jaar, het gevoerde en te voeren sociale beleid en indien van 
toepassing een jaarrekening en jaarverslag. Hoewel het niet nadrukkelijk in de wet geregeld is, moet 
u vertrouwelijke informatie geheimhouden. De bestuurder moet hier natuurlijk wel duidelijk over zijn 
wat er onder de geheimhouding valt en wat niet.   
 
Faciliteiten 
De personeelsvertegenwoordiging heeft recht op faciliteiten. U kunt gebruik maken van 
voorzieningen die u redelijkerwijs nodig heeft om uw werk te doen. Dat is vergelijkbaar met 
bevoegdheden van de OR uit artikel 17. Denk daarbij aan een vergaderruimte, archiefkast, kopieën 
en andere dingen die in de onderneming aanwezig zijn. Als de relatie en de communicatie met de 
ondernemer goed is dan kunt u makkelijker de faciliteiten regelen dan als de relatie niet zo goed is. 
Komt u er met de ondernemer niet uit dan kunt u de kantonrechter inschakelen. Deze doet dan een 
uitspraak.  
 

 
 
 
  



 

 
 
 
 

Effectief beïnvloeden 
 
Iedereen beïnvloedt en maakt gebruik van de mogelijkheden die zich aandienen. Dat is niet alleen het 
geval voor de personeelsvertegenwoordiging tijdens het overleg met de bestuurder, maar ook voor 
een ieder persoonlijk. Invloed uitoefenen doen we al van jongs af aan. Als het gaat om op welke plaats 
je in de klas mag zitten of je als eerste een snoepje mag kiezen. Beïnvloeden doen we vaak ook meer 
onbewust dan bewust. Door het bewust leren hanteren van verschillende beïnvloedingsmogelijkheden 
kun je je vermogen tot beïnvloeden vergroten. Dat is voor de PVT erg handig, want veel 
personeelsvertegenwoordigingen gebruiken alleen de Overlegvergadering met de bestuurder om 
invloed uit te oefenen. Er is veel meer mogelijk.  
 
Onderhandelen 
Bij invloed van de PVT denken we al snel de Overlegvergadering. U bespreekt de meest uiteenlopende 
onderwerpen met de bestuurder. Door onderwerpen hoog op de agenda te zetten, probeert de PVT 
invloed uit te oefenen. Die onderwerpen komen namelijk als eerste aan bod. Soms wordt het overleg 
een onderhandeling. Onderhandelen over een kerstpakket, maatregelen tegen het werken in de hitte, 
de nieuwe werk- en rusttijdenregeling, enzovoort. Het is een belangrijke beinvloedingsvaardigheid. 
Niet alleen voor de PVT, maar ook voor de bestuurder. De voorbereiding is de basis van succes. 
Formuleer helder uw doelen en bouw wisselgeld in als u voorstellen doet. Daarme bent u er natuurlijk 
niet. Het is goed om te kijken naar de belangen van de ander en naar het gedrag van de ander.  
 
Beinvloeden  
In onze dagelijks contact met anderen hebben we vaak te maken met beïnvloedingsgedrag van onszelf 
en van anderen. Deels gebruiken we dit gedrag om gemeenschappelijkheid tot stand te brengen en 
deels doen we dit  uit eigenbelang. Wij beinvloeden, maar we worden ook beinvloed. Iedereen zal wel 
eens spijt hebben gehad van een toezegging. Achteraf blijkt dan dat je je ongewild hebt laten 
beïnvloeden. Dat is een vervelend gevoel en soms is het lastig om te achterhalen wat nu precies de 
oorzaak is van je ongewenste volgzaamheid. Effectief beïnvloeden begint bij het voorkomen dat u zelf 
ongewild wordt beïnvloed. Het is dan ook goed om inzicht te krijgen in uw eigen drijfveren voor gedrag 
en om het beïnvloedingsgedrag van anderen tijdig te doorzien.  
 
krachtenveldanalyse 
Om zelf anderen effectief te kunnen beïnvloeden moet u inzicht hebben in wat de ander drijft en 
daarop aan sluiten. Het is goed om eens stil te staan bij de belangen van de ander. Dat is voor de PVT 
vaak de bestuurder, maar dat kan natuurlijk ook een lid van het bestuur, de achterban of van P&O 
zijn. Om de belangen en krachten binnen de organisatie in kaart te brengen is een 
krachtenveldanalyse handig.  
 

Gebruik de achterban 
De PVT heeft de achterban en die kunt u gebruiken om invloed uit te oefenen. Als u de achterban 
achter de PVT kunt krijgen, heeft u een belangrijk drukmiddel richting de bestuurder. De bestuurder 
wil graag draagvlak hebben en is gevoelig voor de mening van de achterban. Het is voor de PVT 
nuttig om te beoordelen wanneer de achterban ingezet kan worden, want de achterban laat zich niet 
iedere keer mobiliseren. Kijk ook hoe en wanneer u de achterban inzet. Organiseert u een 
bijeenkomst of houdt u een enquête? Het is vaak ook niet nodig om alle werknemers te benaderen. 
Als er een nieuwe fietsenkelder komt dan is vooral de mening van de fietsende werknemers relevant. 
 

  



 

 
 
 
 

Overige informatie 
 
Trainingen voor beginnende PVT-leden 
 
Basiscursus personeelsvertegenwoordiging in 1 dag 
U bent van start gegaan in de personeelsvertegenwoordiging en u overlegt met de bestuurder. Het is 
dan prettig om de rechten en plichten uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te kennen. 
Wanneer heeft de PVT adviesrecht of instemmingsrecht? Wat staat er in de WOR over de procedure 
van het adviesrecht? De PVT heeft dezelfde positie als de ondernemingsraad, maar heeft wel andere 
bevoegdheden. Daarom is er voor PVT-leden de Basiscursus personeelsvertegenwoordiging om u in 1 
dag een goede start in de medezeggenschap te bieden. 
Meer over deze cursus vindt u op onze website 
 
Basistraining PVT in 2 dagen 
Als lid van de PVT overlegt u regelmatig met de bestuurder. Het is dan prettig om de rechten en 
plichten uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te kennen. Wanneer heeft de PVT adviesrecht 
of instemmingsrecht? De PVT heeft dezelfde positie als de OR, maar heeft wel andere 
bevoegdheden. Daarom is er voor PVT-leden de Basistraining PVT om u in 2 dagen een goede basis in 
de medezeggenschap te bieden. De Basistraining PVT biedt meer diepgang dan de eendaagse cursus. 
U leert naast de rechten en plichten van de PVT ook hoe u invloed uit kunt oefenen op de 
bestuurder. 
Meer over deze cursus vindt u op onze website 
 
Maatwerk voor de PVT 
Als de verkiezingen achter de rug zijn, wilt u als nieuwe PVT een goede start maken. OR Academy 
begeleidt al vele jaren personeelsvertegenwoordigingen. Dat kan door een training, maar ook door 
coaching of advies. Samen met een trainer/adviseur kijkt u wat het beste bij uw PVT past. Neem 
contact op met Wanne van den Bijllaardt van OR Academy voor de mogelijkheden (06 - 38078887).  
 
Literatuur 
 
Basisboek voor OR & PVT 
Steven van Slageren 
Den Haag: Performa Uitgeverij, 2013, 2de druk, 116 p., - ISBN 9789076834603 
Dit boek geeft OR-leden een goede basis. U leest over het adviesrecht, instemmingsrecht, 
informatierecht van de OR en de PVT. Naast de wetgeving is er veel aandacht voor de praktijk van de 
ondernemingsraad.  
 
Handvatten voor de medezeggenschap 
Wanne van den Bijllaardt, Niek van Keulen e.a. 
Den Haag: Performa uitgeverij, 2010, 96 p., - ISBN 9789076834597 
Voortdurend verandert het speelveld van de OR. De organisatie, de economie, de bestuurder en de 
OR zelf verandert. Er blijft daarom behoefte aan handvatten en tips. Dit boek is een nuttige hulp bij 
het OR-werk. 
 
De OR in 153 vragen & antwoorden 
Wanne van den Bijllaardt, Marjet van der Heijden, Hans Hubregtse en Niko Manshanden 
Zaltbommel: Thema, 4e druk, 2013, 192 p., - ISBN 9789058710888 
Actuele, heldere en puntige antwoorden op vragen die in de praktijk het meest gesteld worden. Wat 
zijn de bevoegdheden van de PVT? Hoe lang geldt geheimhouding? Wat staat er in een reglement? 

http://www.or-academy.nl/cursus/basiscursus-personeelsvertegenwoordiging/
http://www.or-academy.nl/cursus/basistraining-pvt-in-2-dagen/


 

 
 
 
 

Gerangschikt rond onderwerpen als OR-verkiezingen, personeelsbeleid, communicatie met de 
achterban en arbeidsomstandigheden. Meerinformsatie op www.managementboek.nl  
 
Over de auteur 
Drs. Wanne van den Bijllaardt is sinds 1998  opleidingsmanager en marketeer bij diverse organisaties. 
Sinds 2015 is hij eigenaar van De Academy bv. OR Academy maakt hier deel van uit. Hij ontwikkelt 
trainingen en studiedagen voor leden van ondernemingsraden, P&O-ers en directeuren. Hij is 
eindredacteur van de boekenserie ‘Professionele medezeggenschap voor de praktijk’.  Daarnaast 
publiceert hij regelmatig in diverse bladen. Hij is mede auteur van ‘De OR in 153 vragen en 
antwoorden’, ‘Praktijkboek OR & (achterban)communicatie’ en van ‘Het praktische checklistboek 
voor de OR.’ 
 

 
  

http://www.managementboek.nl/


 

 
 
 
 

Over OR Academy 
 
OR Academy biedt trainingen en cursussen aan voor OR-leden, PVT-leden, VGW-commissies, 
voorzitters, (ambtelijk) secretarissen en andere mensen die te maken hebben met de 
medezeggenschap. Onze opleidingen duren meestal 1 of 2 dagen. Korte trainingen, maar wel 
intensief en goed betaalbaar. Daarmee helpen wij ondernemingsraden, commissies en 
personeelsvertegenwoordigingen resultaten te behalen. Dat doen we door kennis en vaardigheden 
aan te bieden. In de cursussen staat meer de kennis centraal. Tijdens de trainingen gaat u meer uw 
vaardigheden ontwikkelen. OR Academy daagt de deelnemers uit en laat ze nieuwe dingen 
ontdekken die aansluiten op de eigen werksituatie. Hierdoor ontstaat er een krachtig leereffect. 
 
Kwaliteitsgarantie  
Om uw leerdoelen te bereiken zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onze trainingen en trainers 
hoog ligt. Onze trainers zijn gecertificeerd. De kwaliteit van onze opleidingen is goed, want de 
deelnemers geven ons gemiddeld een ruime 8. Om te bewijzen dat onze opleidingen goed zijn, 
bieden we u een kwaliteitsgarantie. Is de door u gevolgde training of cursus niet goed dan krijgt u uw 
geld terug.  
 
Meer informatie: 
Wilt u persoonlijk advies over welke cursus of training het beste bij uw opleidingswensen past? Heeft 
u een praktische vraag aan onze klantenservice? Neem dan contact op met 070 310 70 11. Stuurt u 
liever een bericht? Klik dan hier. Of wordt u liever teruggebeld op een tijdstip dat u uitkomt? Maak 
hier een belafspraak. 

Adres 
OR Academy 
Postbus 31049 
6503 CA  Nijmegen.  
 

OR Academy is onderdeel van De Academy BV, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 
nummer 63082411 

 

 

http://www.or-academy.nl/contact/#ninja-forms-modal-23
http://www.or-academy.nl/contact/#ninja-forms-modal-22

