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weet hoe u de onderhandeling aangaat over arbeidsvoorwaarden

Onderhandelen over 
arbeidsvoorwaarden
Hoewel de vakbonden de aangewezen partij zijn om met werk-

gevers in onderhandeling te gaan over arbeidsvoorwaarden, 

stappen bestuurders hiervoor steeds vaker naar de OR. Ook 

komen OR’en steeds meer met eigen voorstellen en tonen zich 

daarmee een gesprekspartner op niveau. Dat is natuurlijk mooi, 

maar uw OR moet hier niet te lichtzinnig over denken. Wat 

heeft u in ieder geval nodig om goed voor de dag te komen als 

u met de bestuurder in gesprek gaat over arbeidsvoorwaarden?

W
Werkgeversvereniging AWVN onder-

zocht welke partijen met elkaar in ge-

sprek gaan over arbeidsvoorwaarden. Uit 

het onderzoek blijkt dat steeds meer or-

ganisaties op zoek gaan naar andere vor-

men van arbeidsvoorwaardelijk overleg. 

Zo gaan steeds meer bestuurders in on-

derhandeling met de ondernemingsraad 

in plaats van met de bond. 

Poll

Dat werkgevers steeds meer de OR bena-

deren bij de onderhandeling over arbeids-

voorwaarden is interessant. Werkgevers 

maken tenslotte vaak collectieve afspra-

ken over arbeidsvoorwaarden. Dit kan 

met de vakbonden, maar ook met de OR 

(of beide). Maar liefst 30% van de werkge-

vers onderhandelt met de OR of PVT. Bij 

17% bestaat de werknemersdelegatie uit 

zowel de vakbonden als de OR. Tellen we 

die uitkomsten bij elkaar op, dan zien we 

dat bijna de helft van de OR’en in Neder-

land met de bestuurder in gesprek gaat 

over arbeidsvoorwaarden. Dit ligt in lijn 

met de resultaten van de poll die u on-

langs kon invullen op de portal van OR 

Rendement: rendement.nl/or/nieuws (zie 

afbeelding hieronder voor de resultaten).

Vakbondstaken

Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer 

OR’en klassieke vakbondstaken overne-

men. Die trend uit zich niet alleen in de 

directe onderhandelingen over arbeids-

voorwaarden, maar strekt zich ook uit tot 

het afsluiten van een sociaal plan. Zo is 

steeds vaker de OR gesprekspartner bij 

het afsluiten van een sociaal plan en niet 

altijd meer de vakbond. Dat is ook niet 

heel vreemd, want de  OR kent de organi-

satie het beste. Een sociaal plan voorziet 

in de personele gevolgen van een reorga-

nisatie. Denk daarbij aan maatregelen die 

werknemers helpen om door te stromen 

naar een andere functie of baan.   

Sociaal plan

Daarnaast komt het steeds meer voor dat 

de vakbond niet betrokken wil zijn bij de 

totstandkoming van het sociaal plan, bij-

voorbeeld omdat zij te weinig leden heb-

ben binnen de organisatie. Belangrijk is 
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gaan denken over uw onderhandelings-

positie. Wees bewust van uw potentiële 

rol in het afstemmen van arbeidsvoor-

waarden. Denk niet meteen dat het over-

leg over arbeidsvoorwaarden beter tot zijn 

recht komt als de vakbond de onderhan-

delingen aangaat. Hoewel zij misschien 

meer onderhandelingservaring bezitten, 

hebben ook zij ooit voor het eerst aan de 

onderhandelingstafel gezeten. Bovendien 

heeft u een voordeel ten opzichte van de 

bonden: u kent de organisatie als geen 

ander. U weet daardoor precies waaraan 

de achterban behoefte heeft, maar ook 

waarvoor uw bestuurder gevoelig is. Gaat 

u met de bestuurder om de tafel, neem 

dan in ieder geval deze zeven tips in acht. 

1. Organiseer jezelf! 

Breng structuur aan in de onderhande-

ling. De voorzitter kan niet én het overleg 

voorzitten én de onderhandelingen doen 

én de inhoudelijk expert zijn. Maak een 

duidelijke taakverdeling op basis van de 

in de ondernemingsraad aanwezige com-

petenties. Breng dus structuur aan en 

maak gebruik van elkaars kwaliteiten!

2. Kennis is macht 

Ken de inhoud van het huidige arbeids-

voorwaardenpakket. Zonder inhoudelijke 

kennis over de geldende arbeidsvoor-

waarden wordt het een pittige uitdaging  

om op gelijkwaardig niveau met de werk-

gever te praten over de arbeidsvoorwaar-

den en ook daadwerkelijk iets te bereiken. 

De werkgever heeft alleen iets aan een 

onderhandelingspartner die voldoende 

inhoudelijke kennis heeft.

3. Stel duidelijke doelen 

Ga niet onvoorbereid het gesprek aan, 

maar zorg dat u vooraf bepaalt op welke 

onderdelen u wilt scoren. Overleg hier-

voor met de achterban over het huidige 

arbeidsvoorwaardenpakket. Staan bij-

voorbeeld de leeftijdsdagen onder druk? 

Staan de werknemers open voor een al-

ternatief? En zo ja, wat voor alternatief 

zou dat dan kunnen zijn? 

4. Let niet alleen op de knaken 

Onderhandeling over  arbeidsvoorwaar-

den kunnen gaan over het complete pak-

wel om te realiseren dat er een juridisch 

verschil is tussen een sociaal plan dat is 

afgesloten met de vakbonden en een soci-

aal plan dat is afgesloten met alleen de 

ondernemingsraad. Hierover leest u 

meer in het kader hierboven.

Kantonrechter

Het belangrijkste verschil is dat een soci-

aal plan dat is afgesloten met de vakbond 

bindend is. Bij een sociaal plan dat is af-

gesloten met de OR kunnen werknemers 

altijd bezwaar maken bij de kantonrech-

ter. Of ze daarin slagen, is afhankelijk 

van de inhoud van het sociaal plan. Uit 

de jurisprudentie blijkt dat veel kanton-

rechters vooral kijken naar de hoogte van 

de financiële vergoeding. Als de hoogte 

daarvan niet veel verschilt van de vergoe-

ding die de kantonrechter zou vaststellen 

(op basis van de kantonrechtersformule), 

gaat de rechter al snel mee in de maatre-

gelen uit het akkoord zoals vastgesteld 

door de OR. Let op: als je als OR een soci-

aal plan afsluit met de werkgever, zorg 

dan dat het sociaal plan minimaal de 

kantonrechtersformule bevat. 

Onderhandelen

Dit alles betekent natuurlijk niet dat u 

met uw OR vandaag nog uw bestuurder 

moet aanschieten om de onderhandelin-

gen over arbeidsvoorwaarden te starten. 

Het is echter wel verstandig om na te 

De OR neemt steeds vaker klassieke vakbondstaken over

Onlangs deed zich een rechtszaak voor 

waarbij de organisatie voor de winst af-

hankelijk was van subsidieverstrekking 

door het ministerie van Economische 

Zaken. Door de overheidsbezuinigingen 

werden de subsidies afgebouwd. Als 

gevolg hiervan zette de werkgever nood-

gedwongen een reorganisatie in. Hij sloot 

met de OR een sociaal plan af voor de 

periode van 1 juni 2012 tot 31 december 

2015. Eén van de werknemers, van wie de 

functie zou komen te vervallen, kreeg een 

beëindigingsovereenkomst voorgelegd. 

De werknemer ging niet akkoord omdat:

 ▪ de werkgever hem geen passende 

functie aanbood;

 ▪ hij de hoogte van de ontslagvergoe-

ding te laag vond;

 ▪ het sociaal plan was overeengekomen 

met de OR en niet met de vakbond. 

De rechter mag voorbijgaan aan de bepa-

lingen in het sociaal plan als het is afge-

sloten met de OR. Is het plan overeenge-

komen met de vakbond, dan oordeelt de 

rechter in lijn met het sociaal plan.

Passende functie 
De werkgever vond dat hij voldoende 

moeite had gedaan om te zoeken naar 

een passende functie. De werkgever zag 

daarom geen andere mogelijkheid dan de 

overeenkomst te beëindigen. Ook liet de  

werkgever weten dat de vakbonden niet 

betrokken wilden worden bij het sociaal 

plan vanwege het geringe aantal leden. 

De OR was daarom de logische overleg-

partij voor het sociaal akkoord.

Vergoeding
De rechter vond de reorganisatie begrij-

pelijk door het – op termijn – wegvallen 

van subsidie. Ook had de werkgever vol-

doende aangetoond dat interne herplaat-

sing niet mogelijk was. Daarbij oordeelde 

de rechter dat het sociaal plan dat was 

afgesloten met de OR niet dezelfde bin-

dende status had als een sociaal plan dat 

zou zijn afgesloten met de vakbond. Toch 

vond de kantonrechter dat de  hoogte van 

de aangeboden vertrekvergoeding niet 

noemenswaardige afweek van de vergoe-

ding die hij zelf zou hebben toegekend op 

basis van de kantonrechtersformule. Het 

sociaal plan pakte zelfs uit in het voor-

deel van de werknemer door  de hierin 

opgenomen outplacementvergoeding. 

Op basis daarvan ontbond de rechter de 

arbeidsovereenkomst onder toekenning 

van de vergoeding zoals de werkgever 

aanbood in het sociaal plan.

Kantonrechter Groningen, 26 september 

2012, JAR 2012/282



7OR RENDEMENT 5-2013

7

6

5

ket. Dus niet alleen over de loonpara-

graaf. Uw collega’s worden waarschijnlijk 

ook gedreven door andere zaken dan 

geld. Biedt het huidige arbeidsvoorwaar-

denpakket ontwikkelingsmogelijkheden? 

Kunnen werknemers langer in goede ge-

zondheid doorwerken? Of is het mogelijk 

om ook na het bereiken van de pensioen-

gerechtigde leeftijd door te werken? 

5. Weet wat financieel haalbaar is

Via uw informatierecht kunt u de financi-

ele stukken opvragen van uw onderne-

ming. Door dit te doen, stelt u zichzelf in 

de gelegenheid om u goed in te lezen in 

de financiële positie van de organisatie. U 

kunt dan ook meteen vaststellen waar 

winst te behalen valt. 

Een organisatie die (al een tijdje) verlies 

draait, kan maar moeilijk een structurele 

loonsverhoging én baangarantie bieden. 

Gaat het erg goed met de organisatie, dan 

kunnen werknemers juist weer delen in 

de winst. Kijk dus goed waar ruimte is of 

waar het juist oppassen geblazen is. 

Heeft u moeite om de financiële stukken 

te doorgronden? Kijk dan eens naar uw 

trainingsmogelijkheden of neem een ex-

tern adviseur in de arm. 

6. Houd de ontwikkelingen bij 

Zorg dat u precies weet wat er speelt bui-

ten uw eigen onderneming op arbeids-

voorwaardelijk gebied. Kijk dan vooral 

naar branchegerelateerde ontwikkelin-

gen. Het is belangrijk om te weten wat de 

trends zijn als het gaat om arbeidsvoor-

waarden. Zorg dat u ook op de hoogte 

bent en blijft van relevante wetswijzigin-

gen en houd regelmatig de eigen arbeids-

voorwaarden tegen het licht. 

7. Kijk verder dan de dag van vandaag 

Zorg dat u de koers van de organisatie 

kent en stem daarop uw onderhande-

lingsstrategie af. Op die manier laat u uw 

bestuurder zien dat u de balans zoekt 

tussen de belangen van de achterban én 

de organisatie.  

Welke doelen stelt de organisatie zich 

voor de komende jaren? Hoe verhouden 

zich de onderwerpen als levensfasebe-

wust personeelsbeleid, mobiliteit en 

duurzame inzetbaarheid? Met hulp van 

die informatie kunt u gelijk nadenken 

over een toekomstbestendig pakket aan 

arbeidsvoorwaarden.

Bindend

Er komt nogal wat bij kijken om een ster-

ke, inhoudelijke onderhandelingspartner 

te worden van de werkgever als het om 

arbeidsvoorwaarden gaat. U kunt het ge-

rust een vak noemen! Toch komt u met 

behulp van deze tips en de wil om te on-

derhandelen een heel eind. Ook uw on-

dernemingsraad kan prima in gesprek 

gaan met de bestuurder over de arbeids-

voorwaarden! 

Twijfel daarbij niet te veel over het ver-

schil dat u kunt maken en plaats uzelf 

niet in de schaduw van de vakbonden. 

Sterker nog: er zijn steeds meer OR’en 

die zelf een vakbond oprichten waardoor 

zij zelf met de status van een vakbond 

om de tafel kunnen met de bestuurder. 

Ook bestaan er speciale bonden, waarvan 

uw OR lid kan worden. Een bekend voor-

beeld is het Alternatief voor Vakbonden. 

Via die weg is uw OR in staat om met de 

status van een vakbond in gesprek te 

gaan met de werkgever over arbeidsvoor-

waarden of een bindend sociaal plan.

Status

Veel OR’en onderhandelen nog niet over 

de arbeidsvoorwaarden, maar wel al over 

de inhoud van het sociaal plan bij reorga-

nisaties: ook een klassieke vakbondstaak. 

Er zijn daarnaast ook steeds meer OR’en 

die zich niet laten beperken door het feit 

dat vakbonden als gesprekspartner een 

andere status hebben. Zij zorgen dat de 

ondernemingsraad zelf ook de status van 

vakbond krijgt. Er zijn dus genoeg uitda-

gingen en mogelijkheden voor uw OR 

om bij te dragen aan de medezeggen-

schap op het vlak van arbeidsvoorwaar-

den. Aan de slag!

Mark Capel, specialist medezeggenschap bij 

Trainiac Training & Advies, tel.:  

(010) 753 83 30, e-mail: mark@trainiac.nl, 

twitter: @mcapeltrainiac


