
@informatief www.orinformatie.nl14 OR informatie 4  |  april 2016

Kunnen we de WOR aan-

passen aan de maatsta-

ven van de huidige tijd?

De wondere wereld van de 
WOR

Modernisering van de wet

in te lezen in de arbeidsomstandigheden 

van de onderneming. Het kan zelfs zijn dat 

or-leden (gedeeltelijk) worden vrijgesteld 

van werkzaamheden. Het feit dat een or-lid 

volledig vrijgesteld wordt van werkzaam- 

heden gaat uit van een periode waarin werk-

nemers nog 40 jaar bij dezelfde werkgever in 

dezelfde functie werkten.

De huidige arbeidsmarkt is echter niet meer 

gericht op werknemers die nog 40 jaar bij  

dezelfde werkgever in dezelfde functie wer-

ken. Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit 

zijn van groot belang geworden om met de 

snelle veranderingen van vandaag én mor-

gen om te kunnen gaan. Werkgevers en 

werknemers zijn samen verantwoordelijk 

voor de inzetbaarheid en mobiliteit van 

werknemers. Maar wat nu als je als or-lid 

volledig bent vrijgesteld van werkzaam- 

heden voor de duur van de zittingsperiode? 

Wat doet dat met iemands inzetbaarheid en 

mobiliteit? Een werknemer mag immers 

niet beoordeeld worden op het or-werk. Zou 

het denkbaar zijn dat 

de WOR zo aangepast 

wordt dat er een maxi-

mum kan worden ge-

steld aan de tijd dat 

een werknemer wordt 

vrijgesteld? En wat be-

tekent dat voor de participatie in de ar-

beidsmarkt van deze werknemers? 

In de onderneming werkzame 
personen

Zoals de wereld er nu uitziet zou je kunnen 

zeggen dat ‘in de onderneming werkzame 

personen’ mensen zijn die arbeid verrichten 

in de onderneming. Klinkt logisch toch? De 

WOR hanteert echter in artikel 1 WOR de 

definitie dat het werknemers moeten zijn in 

dienst van de onderneming. Dat betekent 

dat zij een arbeidsovereenkomst of aanstel-

ling moeten hebben. Voor uitzendkrachten 

geldt dat zij twee jaar op uitzendbasis werk-

zaam moeten zijn geweest voor zij volgens 

de WOR gelden als in de onderneming 

werkzame personen. 

Z
ijn arbeidsvoorwaarden iets voor de 

or? Van oudsher gaan de vakorgani-

saties over arbeidsvoorwaarden en de 

or's over de arbeidsvoorwaardelijke regelin-

gen genoemd in artikel 27, lid 1 WOR. In 

praktijk zie je echter dat, door het teruglo-

pende aantal vakbondsleden, de rol van de 

vakorganisaties bij veel bedrijven afneemt. 

Steeds meer or's nemen daarom de rol die 

de vakorganisaties van oudsher hadden ten 

aanzien van de arbeidsvoorwaarden op zich. 

En niet geheel zonder succes! De or blijkt 

op bedrijfsniveau een prima gesprekspart-

ner te zijn als het gaat om arbeidsvoorwaar-

den. Om de or een sterkere positie te geven 

bij arbeidsvoorwaarden zijn steeds meer  

bestuurders bereid arbeidsvoorwaarden als 

een instemmingsplichtig onderwerp te  

behandelen. 

Nu biedt de WOR al de mogelijkheid om 

door een convenant (artikel 32, lid 2 WOR) 

extra bevoegdheden 

aan de or toe te ken-

nen. Gezien het feit 

dat steeds meer or's 

op bedrijfsniveau met 

de bestuurders afspra-

ken maken over de rol 

van de or bij de arbeidsvoorwaarden zou het 

niet onlogisch zijn om de wetgeving hier-

naar aan te passen. Zou het dan ook denk-

baar zijn dat de or vanuit artikel 27, lid 1 

WOR instemmingsrecht heeft over het vast-

stellen, wijzigen of intrekken van arbeids-

voorwaarden bij organisaties die niet onder 

een cao vallen? 

Vrijstelling en beoordeling
In artikel 18, lid 1 WOR staat dat de  

bestuurder verplicht is om jaarlijks met de 

or een aantal uren vast te stellen waarin de 

or onderling overleg en overleg met anderen 

kan voeren over aangelegenheden waarbij 

hij in de uitoefening van zijn taak is betrok-

ken. Daarnaast moet hierin de tijd worden 

opgenomen die de or nodig heeft om zich 

Oplossing
Veel van de in dit artikel genoemde onder-

werpen zijn op te lossen door een conve-

nant overeen te komen met de bestuurder. 

In artikel 32, lid 2 WOR staat: “Bij schriftelij-

ke overeenkomst tussen de ondernemer en 

de ondernemingsraad kunnen aan de on-

dernemingsraad meer bevoegdheden dan 

de in deze wet genoemde worden toege-

kend en kunnen aanvullende voorschriften 

over de toepassing van het bij of krachtens 

deze wet bepaalde worden gegeven.” Dit  

artikel geeft je als or de mogelijkheid de  

regels uit de WOR aan te passen. Zo wordt 

de WOR ineens een heel stuk logischer. Het 

is dus de moeite waard om de WOR eens 

goed door te nemen en niet zomaar alles 

voor lief aan te nemen. Je mag best kritisch 

zijn. Je bent immers or-lid! 

Thema: rechten en procedures

In de Wet op de ondernemingsraden staan veel artikelen waar je 

vandaag de dag je vraagtekens bij kunt zetten. In de tijd dat de 

WOR werd geschreven, zo’n halve eeuw geleden zag de wereld er 

ook heel anders uit. Dit geldt zeker ook voor de arbeidsmarkt en 

de arbeidsverhoudingen. In dit artikel tref je enkele zaken die  

eigenlijk niet meer van deze tijd zijn, maar zonder discussie  

worden toegepast.

Door Mark Capel
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scher zijn als een PVT ook een vorm van 

scholingsrecht zou krijgen?

Oproep
Bovenstaande voorbeelden zijn slechts en-

kele voorbeelden van delen uit de WOR die 

een halve eeuw geleden logisch waren, maar 

vandaag de dag eigenlijk achterhaald zijn of 

ten minste voor vernieuwing vatbaar zijn. 

De basis van de WOR wordt door bijna  

niemand in twijfel  

getrokken. Het is  

immers in het belang 

van het succes van de 

onderneming om 

overleg te organiseren 

tussen een werkne-

mersvertegenwoordi-

ging en de bestuurder 

om een gezamenlijke 

bijdrage te leveren aan 

het behalen van de organisatiedoelen. Er 

zijn echter veel zaken waarbij een aanpas-

sing van de WOR geen overbodige luxe zou 

zijn. De WOR is geschreven naar de maat-

staven van een halve eeuw geleden. Laten we 

de WOR aanpassen aan de maatstaven van 

de huidige tijd! 
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WOR. Het recht op minimaal vijf dagen 

scholing per jaar, zoals deze geldt voor een 

or, geldt niet voor de PVT. Een PVT heeft 

geen scholingsrecht en mag ook niet, zonder 

toestemming van de bestuurder, een extern 

deskundige inhuren. Scholing kan uitslui-

tend na toestemming van de bestuurder. 

Van een or wordt er verwacht dat hij op een 

adviesaanvraag of instemmingsverzoek een 

weloverwogen advies 

geeft of besluit neemt. 

Om deze reden worden 

or-leden in staat  

gesteld zich te scholen 

en indien nodig  

externe expertise in te  

huren. Een PVT heeft 

ook advies- en instem-

mingsrecht. Het is na-

tuurlijk vreemd dat er 

van een PVT verwacht wordt dat hij zonder 

enige vorm van scholing of begeleiding, een 

weloverwogen advies geeft of besluit neemt. 

In Nederland vinden wij dat medezeggen-

schap bijdraagt aan het succes van organisa-

ties. Het gebrek aan scholing en begeleiding  

is niet alleen schadelijk voor de kwaliteit 

van medezeggenschap binnen de organisa-

tie, maar ook zeer schadelijk voor het succes 

van de organisatie zelf! Zou het niet logi-

Nu weet iedereen dat er in veel ondernemin-

gen ook personen werkzaam zijn die geen 

arbeidsovereenkomst of aanstelling hebben. 

Denk hierbij aan ZZP’ers, gedetacheerden, 

freelancers en dergelijke. De WOR sluit uit 

dat dit in de onderneming werkzame perso-

nen zijn. Nu kan ik mij voorstellen dat als 

de WOR vandaag geschreven zou zijn er ge-

sproken zou kunnen worden van ‘personen 

met een duurzame arbeidsrelatie met de on-

derneming’. Dit is dan onafhankelijk van de 

contractvorm waarin de persoon werkzaam 

is binnen de onderneming. Door de formu-

lering vanuit de WOR is de standaard dat 

deze groep in de onderneming werkzame 

personen buiten de medezeggenschap 

wordt gehouden. Het is mogelijk om met de 

bestuurder in een convenant overeen te  

komen dat ook deze groep wordt betrokken 

in de medezeggenschap. Hier wordt dan 

ook bij steeds meer organisaties gebruik van 

gemaakt. Is de huidige definitie van de ‘in 

de onderneming werkzame personen’  dan 

niet achterhaald?

Scholingsrecht PVT
Een PVT heeft ook instemmings- en advies-

recht, echter gelden bij het adviesrecht ande-

re criteria om een wijziging ook daadwerke-

lijk adviesplichtig te laten zijn. Het 

instemmingsrecht geldt slechts over een aan-

tal onderwerpen genoemd in artikel 27, lid 1 

De or blijkt op  

bedrijfsniveau een prima 

gesprekspartner te zijn 

als het gaat om  

arbeidsvoorwaarden


