
7OR RENDEMENT 9-2017

Een waardevol 
prijskaartje
De OR kan een grote toegevoegde waarde zijn voor de or-
ganisatie. Toch wordt de OR vaak als een grote kostenpost 
gezien die niet opweegt tegen de voordelen. Deze visie 
kan het OR-werk belemmeren. U kunt dit beeld verande-
ren door de bestuurder te laten zien dat de OR ook finan-
cieel gezien een toegevoegde waarde kan hebben.

De OR heeft volgens artikel 15, 16 en 17 van de Wet op de 
ondernemingsraden (WOR) veel vrijheid als het gaat om 
faciliteiten en ondersteuning bij het OR-werk. Zo kan de 
OR een deskundige inschakelen, heeft een OR recht op 
minimaal vijf scholingsdagen per jaar en is al het OR-werk 
betaald werk. Voor een goed georganiseerde OR die deze 
faciliteiten optimaal benut, kunnen de kosten behoorlijk 
oplopen. Het is dan van belang dat de OR de bestuurder 
overtuigt van de toegevoegde waarde van de OR zodat de 
bestuurder de kosten ziet als een waardevolle investering.

Nut
Volgens artikel 22 WOR moet u in overleg met uw be-
stuurder afspreken hoeveel uren per jaar u onder werktijd 
met behoud van loon aan OR-werkzaamheden mag be-
steden. Vervolgens hoeft u de bestuurder alleen nog te 
informeren over de OR-kosten; de rekening is voor hem. 
U wilt echter discussies voorkomen. Als uw bestuurder de 
kosten steeds probeert de drukken, is het lastig om daar 
tegenin te gaan. Dat kan de relatie immers onder druk zet-
ten of zelfs beschadigen.  
Om uw bestuurder te overtuigen van het nut en de nood-
zaak van de OR-kosten, moet u hem laten inzien dat de 
OR de gemaakte kosten kan terugverdienen en meer dan 
dat. U zult uw bestuurder het snelst overtuigen door ac-
tief met hem mee te denken over mogelijke besparingen, 
oplossingen of goedkopere alternatieven. 

Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland ligt rond 
de 4% (CBS 2016). Dat is een grote kostenpost. Een ver-
laging van het ziekteverzuim met 0,5% bij loonkosten 
van € 5 miljoen levert al een besparing op van € 25.000. 
De OR kan de bestuurder ondersteunen bij het verlagen 
van het ziekteverzuim. Zo kan de OR het informatierecht 
(artikel 23, lid 2 WOR) gebruiken om inzicht te krijgen in 
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OR protesteert met succes
De OR en werknemers van 
autofabriek VDL Nedcar en 
vakbonden hebben gehoor ge-
kregen bij de directie over hun 
bezwaren over de hoge werk-
druk en de uitbreiding van de 
dienstroosters. De directie 
heeft naast de eerdere belofte 
om 1.400 uitzendkrachten een 
vast dienstverband of jaarcon-
tract aan te bieden, toegezegd 
nog eens 600 werknemers in 
dienst te nemen. 

Behoorlijk
De directie wil zo de produc-
tiecapaciteit vergroten om te 
kunnen voldoen aan de vraag 
van opdrachtgever BMW. 
Daarnaast is er behoorlijk ge-
investeerd in de programme-
ring en aanschaf van nieuwe 

robots die het productiepro-
ces ondersteunen. 
Eerder dit jaar vroeg de direc-
tie van VDL Nedcar de werk-
nemers om hun achturige 
dienst uit te breiden met één 
uur om zo te kunnen voldoen 
aan de productievraag. De 
werknemers en de OR vonden 
dat onacceptabel vanwege de 
zware fysieke belasting van de 
werkzaamheden en de hoge 
werkdruk. Uiteindelijk ging de 
directie om tafel met de OR 
en de vakbonden en kwamen 
ze overeen om 1.400 uitzend-
krachten een vast dienstver-
band of jaarcontract aan te 
bieden voor het einde van 
2018. Inmiddels hebben zo’n 
250 werknemers een arbeids-
overeenkomst getekend.

ARBO WERKDRUK

Beroepsziekten onder de loep
Jaarlijks overlijden meer dan 
4.000 werknemers aan een 
beroepsziekte. Om inzicht 
te krijgen in de oorzaken, 
doet het RIVM onderzoek 
naar bestaande dossiers. Die 
geven informatie over maat-
regelen die niet werken en 
hoe de preventie beter kan. 
Denk aan het niet goed on-
derhouden van persoonlijke 
beschermingsmiddelen, ver-
keerd gebruik, het niet volgen 
van de arbeidshygiënische 
strategie, onduidelijke of te-
genstrijdige instructies, een 
onvolledige risico-inventari-
satie & -evaluatie en verkeerd 
optreden bij incidenten. Dat 
inzicht is waardevol en leidt 

tot directe acties op de werk-
plek zoals het aanpassen van 
een bureaustoel of het verbe-
teren van werkprocedures.

Aandacht
In de vernieuwde Arbowet is 
meer aandacht voor de pre-
ventie en het melden van be-
roepsziekten door de bedrijfs-
arts. Die moet de werkgever 
(ongevraagd) adviseren over 
preventieve maatregelen.

Artikel 27, lid d WOR 
geeft de OR instem-

mingsrecht op vaststelling, 
wijziging of instelling van een 
regeling op het gebied van ar-
beidsomstandigheden. 
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het ziekteverzuim. Vervolgens kunt u uw achterban raad-
plegen om de oorzaken in kaart te brengen. Zo kunt u een 
medewerkers tevredenheidsonderzoek uitvoeren of infor-
matieve lunchsessies organiseren. Daarnaast kan uw OR 
gezonde initiatieven zoals een sportplan promoten.

Verloop
Naast ziekteverzuim leidt ook een hoog personeelsver-
loop tot hoge personeelskosten. Zo moet uw bestuurder 
steeds weer een werving- en selectieprocedure opstarten 
(zie ook kader) en steeds weer werknemers (laten) inwer-
ken. Een prettige werkomgeving en goede arbeidsom-
standigheden helpen het personeelsverloop te beperken. 
Hieraan kan en moet de OR bijdragen door artikel 28 en 
27, lid 1d WOR optimaal toe te passen. Daarnaast zal goed 
contact met uw achterban u helpen om de belangen van 
de achterban goed te behartigen. Ook duurzame inzet-
baarheid draagt bij aan lager verloop. Het doel van duur-
zame inzetbaarheid is immers dat werknemers productief 
zijn en blijven tot hun pensioenleeftijd. De OR kan hieraan 
bijdragen door mee te denken over initiatieven zoals een 
scholingsplan, verminderde fysieke belasting en het ver-
minderen van werkstress.

Efficiënt
Werkprocessen zo efficiënt mogelijk inrichten kan een 
grote besparing opleveren. Uw bestuurder hoeft hiervoor 
echter geen dure consultant in te huren. Ook de OR kan 
inzichtelijk maken waar het beter kan. OR-leden zijn zelf 
immers dagelijks te vinden op de werkvloer én kunnen 
hun achterban raadplegen. Vraag elk OR-lid maar eens 
om één concreet verbeterpunt voor zijn eigen afdeling aan 
te dragen en u heeft al een goed begin. Het uitsparen van 
een consultant kan makkelijk € 20.000 opleveren. 

Nikki van Zunderd, trainer medezeggenschap bij Trainiac, 
tel.: (010) 753 83 30, e-mail: nikki@trainiac.nl, trainiac.nl

◀◀◀

Lager verloop, minder kosten 

Met een lager personeelsverloop zijn er minder nieuwe 
werknemers nodig en zijn de personeelskosten dus 
ook lager. Zeker voor organisaties die werving- en se-
lectiebureaus inschakelen om nieuwe werknemers te 
vinden, kan de besparing flink oplopen. Zulke bureaus 
vragen gemiddeld 20% van een jaarsalaris per werk-
nemer. Bij een jaarsalaris van € 30.000 brengen zij dus 
€ 6.000 per nieuwe werknemer in rekening. 
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In ieder vakgebied zijn er thema’s die om extra aandacht vragen. Onderwerpen 
waarvan het prettig is als ze beknopt van A tot Z uitgelegd worden. De 
themadossiers van Rendement zijn prettig leesbare pockets met een praktische 
insteek over belangrijke onderwerpen in uw vakgebied. Met net zoveel 
informatie als een managementboek, maar sneller door te lezen en boordevol 
voorbeelden, tips en adviezen. Tijdelijk ontvangt u drie themadossiers voor 
slechts € 15 (normaal € 147)! Het eerste themadossier downloadt u direct 
na uw aanvraag. De overige twee krijgt u per post toegestuurd.
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