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 STARTEN OR

Samen een sterke groep worden

Maak een goede 
taakverdeling
Als je start met een nieuwe ondernemings-
raad moet je snel een goed functionerend 
team worden. Voor elke or weer spannend. 
Succesvol samenwerken in de nieuwe raad 
vraagt om een goede taakverdeling. 

rechtszittingen. Veel andere taken en 

functies in de ondernemingsraad wor-

den niet genoemd. De or kan dus zelf 

keuzes maken. 

Kwaliteiten 
Een goede taakverdeling houdt reke-

ning met de kwaliteiten en wensen van 

de or-leden. Daarmee kunnen zij niet 

alleen efficiënter werken, maar ook het 

werkplezier vergroten. Je moet voor-

komen dat mensen werk krijgen dat 

eigenlijk niet bij hen past. Dit is te 

voorkomen als je goed kijkt naar de 

kwaliteiten in de ondernemingsraad. 

Mensen ontwikkelen op basis van psy-

chologische eigenschappen een favo-

riete teamrol. Iemand die secretaris is 

van de ondernemingsraad, is dat vaak 

ook bij de voetbalclub of ouderraad. Als 

je daar rekening mee houdt, kun je een 

effectief team samenstellen. Mensen 

zitten dan in hun kracht en dat is effec-

tiever dan wanneer mensen een func-

tie toegewezen krijgen. 

Uitbesteden
De ondernemingsraad kan taken uit-

besteden. Dat doen veel raden aan een 

ambtelijk secretaris of een notulist. Je 

hebt er geen recht op, tenzij het in de 

cao staat. Toch biedt de WOR verschil-

lende aanknopingspunten om een 

ambtelijk secretaris aan te vragen bij de 

bestuurder. In de artikelen 17 en 22 van 

de WOR staat dat de or met de bestuur-

der afspraken kan maken over [curs] 

voorzieningen [/] die de onderne-

mingsraad redelijkerwijs nodig heeft 

voor zijn werk. Behalve vergaderruimte 

V
oordat het zo ver is moeten de 

or-leden eerst een groepspro-

ces doorlopen. Daarna wordt 

het makkelijker om de taken te verde-

len. Waar moet je dan op letten?

Groepsproces 
Waar mensen samen leren en werken 

ontstaat er een groepsgevoel. Dat is 

ook zo bij de ondernemingsraad. Iede-

re groep is anders, maar toch zijn er 

een aantal fasen die elke groep door-

loopt. Soms gaat dat heel snel, soms 

blijft een groep steken in een fase, en 

soms valt een groep terug. De nieuwe 

or begint met de kennismaking. Vooral 

in grotere organisaties kennen de 

nieuwe or-leden elkaar nog niet. De le-

den moeten wennen aan elkaar en aan 

het or-werk.  

Discussie
Als de eerste kennismaking achter de 

rug is, en het helder is wat de leden van 

een groep delen, komen vaak de ver-

schillen naar boven. Waarom zit je in 

de ondernemingsraad en wat moet de 

or de komende zittingsperiode berei-

ken? Vaak is er wat discussie over hoe 

de or de werkzaamheden kan aanpak-

ken en wat ieders inbreng kan zijn. Er 

kan ook een machtsstrijd ontstaan over 

wie nu eigenlijk de leiding heeft, of 

wiens stem doorslaggevend is. De 

storm gaat uiteindelijk liggen. Dan zijn 

de or-leden klaar om concreet afspra-

ken te maken over de aanpak en kun-

nen ze taken gaan verdelen. Vaak is het 

nodig samen expliciet stil te staan bij 

de afspraken, voordat de onderne-

mingsraad aan de slag kan. 

De WOR
De Wet op de ondernemingsraden 

(WOR) bepaalt dat de ondernemings-

raad zijn werkwijze in het reglement 

moet regelen (artikel 14 WOR). Daarbij 

gaat het vooral om de formele werkwij-

ze, zoals de organisatie van de verkie-

zingen, het bijeenroepen van de verga-

deringen, besluitvorming tijdens een 

vergadering en het secretariaat. Daar-

naast is het zinvol dat de onderne-

mingsraad nadenkt over de gewenste 

organisatie van het or-werk, zoals het 

werken met commissies. De wet zegt 

weinig over de taken en de werkwijze 

van de ondernemingsraad. De WOR 

eist dat er een or-voorzitter wordt be-

noemd door en uit de or-leden. Een 

belangrijke taak van de voorzitter is het 

vertegenwoordigen van de or tijdens 
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Tips voor een goede taakverdeling:
1 Zicht krijgen op het werk

Voor een goede taakverdeling is het belangrijk om beter zicht 

te krijgen op het or-werk. Je kunt dit bereiken door or-leden 

van tijd tot tijd te vragen naar hun takenpakket. Zet het onder-

werp regelmatig op de or-overlegagenda. Hierdoor ontstaat 

een goed beeld van alle werkzaamheden en de manier waar-

op die zijn verdeeld. 

2 Zet alle taken op papier

Het is verstandig om alle taken op papier te zetten. Dan kun je 

daar later altijd op terugvallen, bijvoorbeeld als er onduidelijk-

heid ontstaat over wie nu precies verantwoordelijk is voor 

welke taak. Bespreek welk werk voor iedereen is en welke ta-

ken je aan één of twee leden wilt geven. Kijk ook of je werk ad 

hoc wil regelen. 

3 Maak functieprofielen

Leg de werkzaamheden van de or-leden vast in functieprofie-

len. Je geeft daarin een overzicht van de taken en verant-

woordelijkheden die bij de or-functie horen. Dit schept duide-

lijkheid voor iedereen in de or.

4 Kijk naar de kwaliteiten 

Het is belangrijk om te weten welke kwaliteiten er in de or 

zijn. Op die manier weet je bij wie een bepaalde taak in goede 

handen is. Ondernemingsraden zetten tijdens onze starttrai-

ningen vaak de aanwezige kwaliteiten in een handig schema. 

Vervolgens geven zij per or-lid aan in hoeverre de kwaliteiten 

verder ontwikkeld moeten worden.

5 Zorg voor een evenwichtige taakverdeling

In een or zijn de taken soms niet goed verdeeld. De voorzitter 

en secretaris doen bijna al het werk en de rest zit erbij en kijkt 

ernaar. De voorzitter en secretaris moeten dan enkele taken 

delegeren voor een meer evenwichtige taakverdeling. De lasten 

zijn dan gelijkmatiger verdeeld. Dat vermindert de werkdruk.

6. Evalueer 

De or is net voortdurend in beweging. Dat betekent dat ook 

het takenpakket van de or-leden regelmatig verandert. Vaak 

komen er onmerkbaar taken bij. Kijk daarom jaarlijks of de 

taakverdeling nog klopt. Is deze nog evenwichtig? En heb je 

nog steeds voldoende kwaliteiten in huis om alle taken suc-

cesvol uit te voeren? Als dat niet zo is, heeft de onderne-

mingsraad altijd het scholingsrecht. De leden hebben mini-

maal 5 dagen per jaar om bij te scholen. Commissieleden 

hebben 3 scholingsdagen per jaar. 

en kastruimte kun je dus ook vragen 

om een ambtelijk secretaris. Deze is 

geen lid van de or en houdt zich (an-

ders dan de gekozen secretaris) niet 

bezig met inhoudelijke discussies en 

besluitvorming van de or. Van belang 

is wel dat de taakverdeling tussen de 

gekozen secretaris en de ambtelijk se-

cretaris helder is. Maak daarom in ieder 

geval een taakomschrijving voor de 

ambtelijk secretaris.

Commissies
Een andere mogelijkheid om taken uit 

te besteden, is het werken met vaste 

commissies. Een vaste commissie 

wordt ingesteld door een instellingsbe-

sluit op te stellen en toe te voegen aan 

het reglement van de or. Het kenmerk 

van een vaste commissie is dat de or 

een aantal van zijn vaste onderwerpen 

delegeert naar deze commissie. Door 

zo’n commissie in te stellen en hen de 

opdracht te geven dit taakgebied 

nauwgezet te volgen, verzekert de or 

zich van voortdurende aandacht voor 

deze belangrijke onderwerpen. 

Een voorbeeld hiervan is de VG-

WM-commissie die het arbobeleid en 

het ziekteverzuimbeleid oppakt. Er zijn 

ook tijdelijke of voorbereidingscom-

missies. Die kunnen worden ingesteld 

voor een onderwerp dat voor een be-

paalde afgebakende tijd zal spelen, zo-

als een komende reorganisatie of fusie. 

De commissie richt zich op het onder-

werp zolang het thema speelt. Als de 

organisatie het besluit genomen heeft, 

na advies of instemming van de on-

dernemingsraad, heft de or de com-

missie weer op. 
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