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 OR EN HR

De or kan veel bereiken voor de achterban 

Meer doen met
personeelsbeleid
Personeelsbeleid is het gebied waar onder-
nemingsraden hun betekenis voor de ach-
terban zichtbaar kunnen maken. De onder-
werpen zoals het aannamebeleid, scholing 
en ziekteverzuim zijn immers voor de 
meeste medewerkers van belang. 

incidenten, maar bekijk of het incident 

een breder knelpunt betreft. Bepaal in 

de or ook wie met HR-onderwerpen 

aan de slag gaat. Je kunt de onderwer-

pen in de or verdelen of een werkgroep 

of HR-commissie oprichten.

HR-beleid
Het HR-beleid van een organisatie be-

staat uit een beschrijving van hoe HRM 

de komende jaren gaat bijdragen aan 

de organisatiedoelstellingen. Met an-

dere woorden: welke personeelsinstru-

menten zet de HR-afdeling in om be-

paalde doelen van de organisatie te 

halen. Wat er precies valt onder HR-be-

leid verschilt van organisatie tot orga-

nisatie. Veelvoorkomende onderwer-

pen van het HRM-beleid zijn 

personeelsplanning, opleidingen, ar-

beidsomstandigheden, functioneren 

van medewerkers en beoordelingen en 

de uitdiensttreding. De ondernemings-

raad heeft instemmingsrecht (artikel 27 

WOR) op deze onderwerpen.

Samenwerken met HR
De bestuurder is voor de or het vaste 

aanspreekpunt, maar bij veel organisa-

ties ondersteunt de HR-manager de 

bestuurder in zijn contacten met de or. 

Hij is betrokken bij de agendering van 

de overlegvergaderingen en woont ook 

vaak de vergaderingen bij. HR zorgt 

ook vaak voor de uitvoering van de ge-

nomen besluiten. HR en onderne-

mingsraad werken vaak weinig samen. 

Investeer in een goede relatie met de 

HR. Bespreek eens de or-visie op het 

HR-beleid met de HR-adviseur. Breng 

met elkaar in beeld waar de  

V
eel onderwerpen op de agenda 

van de overlegvergadering zijn 

HR-gerelateerd. Over bijna al 

die onderwerpen heeft de or instem-

mingsrecht. De ondernemingsraad kan 

dus veel bereiken voor de achterban. 

Visie
De ondernemingsraad kan met 

HR-onderwerpen aan de slag gaan. 

Verstandig is om eerst een visie te  

vormen van de or op het HR-beleid. 

Daarbij is het van groot belang dat de 

or zich goed verdiept in wat het vakge-

bied HR te bieden heeft. Neem kennis 

van de ontwikkelingen in de eigen sec-

tor, weet welke HR-instrumenten er 

zijn en welke oplossingen die kunnen 

bieden voor je eigen organisatie. Werk 

vervolgens vanuit je visie en ga niet 

achter iedere vraag van een collega 

aan. Reageer ook niet meteen op  
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Personeelstekort
Een actueel onderwerp is het personeelstekort. Hierdoor moeten medewerkers 

extra werken en neemt de werkdruk toe. Soms worden door het tekort aan perso-

neel bepaalde taken niet meer gedaan. Dit onderwerp moet hoog op de agenda 

staan. Als je hiermee aan de slag gaat, kijk dan naar het HR-beleid van jouw orga-

nisatie. Je krijgt inzicht in waar de ‘knelpunten’ zitten in het personeelsbestand. Is 

het voor de organisatie lastig om goed personeel aan te trekken door een te krap-

pe arbeidsmarkt, of is een bepaalde functie moeilijk te vervullen? Zijn de arbeids-

voorwaarden nog wel concurrerend? Vaak staat er dan in het HR-beleid (onder 

personeelsplanning) hoe de HR-afdeling met werving- en selectiemiddelen dit de 

komende jaren gaat ondervangen. Personeelsplanning bestaat uit meer dan alleen 

werving en selectie. Vaak kunnen de knelpunten in het personeelsbestand intern 

worden opgelost door de mobiliteit te vergroten. Door middel van scholing kun-

nen medewerkers eenvoudiger andere taken of een andere functie krijgen. Scho-

ling kost tijd. Het is dus belangrijk dat de P&O-afdeling bepaalde tekorten ‘voor-

ziet’, zodat werknemers op tijd bij- of omgeschoold kunnen worden. Er moet dan 

voldoende scholingsbudget zijn. Daar kan de ondernemingsraad ook op letten. 
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gemeenschappelijke belangen zitten 

en waar verschillen zijn. Samenwer-

king kan voor beide partijen voordeel 

opleveren. Sommige thema’s liggen bij 

de bestuurder moeilijk, bijvoorbeeld 

vanwege de kosten. Or en HR kunnen 

dan samen een strategie bepalen om 

het onderwerp toch op de agenda te 

krijgen. De or kan dan bijvoorbeeld een 

initiatiefvoorstel doen. Of HR legt iets 

bij de bestuurder in de week.

Informatiebron
HR is een belangrijke informatiebron. 

Je kunt daar als ondernemingsraad ge-

bruik van maken. Maak een afspraak 

met HR of nodig een HR-adviseur een 

keer uit voor een vergadering. De be-

stuurder doet dat ook. HR is inhoude-

lijk geregeld beter op de hoogte van 

advies- en vooral instemmingsaanvra-

gen. De instemmingsaanvragen gaan 

immers vaak over HR-regelingen en 

zijn dan nogal gedetailleerd. Door HR 

te betrekken kan de bestuurder voorko-

men dat hij in de vergadering met de 

or met een mond vol tanden staat. Hij 

kan voorgenomen besluiten beter toe-

lichten. Niet alleen HR, maar ook de 

vakbondsbestuurder of or-adviseur 

kan een nuttige informatiebron zijn 

voor de ondernemingsraad.

Kennis opdoen
Veel onderwerpen op HR-gebied vra-

gen veel kennis. Denk bijvoorbeeld aan 

arbeidsomstandigheden en pensioe-

nen. Vraag informatie bij de HR-afde-

ling en kijk in de cao. Maak ook ge-

bruik van je scholingsrecht. De leden 

van de or hebben minimaal 5 dagen 

per jaar. Veel ondernemingsraden heb-

ben ook een HR-commissie of een Ar-

bocommissie. De commissieleden 

hebben minimaal 3 scholingsdagen 

per jaar. Het is natuurlijk ook mogelijk 

om een adviseur in te huren om de on-

dernemingsraad op weg te helpen. 

Vooral bij een onderwerp als functie-

waardering gebeurt dat regelmatig.   

De achterban
HR-beleid kan niet slagen zonder be-

trokkenheid van de medewerkers zelf, 

en dat zou de ondernemingsraad naar 

voren moeten brengen bij de HR-afde-

ling en de bestuurder. Van belang is dat 

de communicatie van de or met de 

achterban goed is. Laat zien dat de on-

dernemingsraad weet wat er leeft en 

waar medewerkers tegenaan lopen. 

Het doorgeven van deze signalen komt 

het HR-beleid ten goede. Als je weinig 

signalen krijgt, haal ze dan op. Maak 

een enquête of bezoek de werkoverleg-

gen om gericht over het personeelsbe-

leid te praten.  
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Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is bij veel organisaties hoog. Verzuim kost veel geld en als me-

dewerkers verzuimen dan geeft dat extra druk op de werkvloer. Voor de or is dit 

een belangrijk onderwerp om mee aan de slag te gaan. Vraag als or bij HR om ver-

zuimcijfers en vergelijk ze met de branchecijfers. Daarna moeten die cijfers geïn-

terpreteerd worden. Je kunt letten op een toename van het kortlopend of langdu-

rig verzuim, bedrijfsongevallen, een stijging van sociaal psychische klachten, 

verschillen tussen afdelingen en of de cijfers veranderen in verhouding tot vorige 

jaren. 

De werkgever moet een contract hebben met een arbodienst of bedrijfsarts. Past 

de inhoud van contract naar jullie mening bij het actuele verzuimpercentage? 

Moet er een nieuwe arbodienst komen, dan heeft de or instemmingsrecht. Om 

verzuim laag te houden is een adequate begeleiding van belang. Vaak zijn de lei-

dinggevenden daar verantwoordelijk voor. Maar zijn die daarvoor voldoende toe-

gerust? En wat te doen als ze zelf een deel van het probleem zijn? De bedrijfsarts 

moet nauw samenwerken met de or en adviseert de werkgever over preventieve 

maatregelen. Vraag de bedrijfsarts of er naar zijn mening over de re-integratie-in-

spanning en of er voldoende aan preventie wordt gedaan. Is dat niet het geval, zet 

dan dit onderwerp op de agenda van de overlegvergadering.
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