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REGELGEVING SOCIAL MEDIA

Naast het feit dat steeds meer onderne-

mingsraden zelf actief gebruikmaken van 

social media, is er voor de OR ook een 

belangrijke rol weggelegd richting de 

bestuurder. De ervaring leert dat weinig 

organisaties een beleid hebben voor het 

gebruik van social media. En dat terwijl veel 

werkgevers daar wel behoefte aan hebben; 

ze zijn bang dat werknemers (te veel) 

gebruikmaken van deze media onder werk-

tijd. Uw OR kan op basis van het initiatief-

recht uit de Wet op de ondernemingsraden 

(WOR) aan de bestuurder voorstellen doen 

die de onderneming betreffen. Het stimule-

ren van een beleid rond social media maakt 

de ondernemingsraad of PVT een gesprek-

partner van deze tijd! 

Simpel
De ondernemingsraad heeft over een beleid 

ten aanzien van social media geen 

instemmingsrecht. Een ondernemingsraad 

heeft immers alleen instemmingsrecht over 

de onderwerpen genoemd in de opsom-

ming van artikel 27 van de WOR. In dit arti-

kel staat beleid ten aanzien van social 

media niet genoemd. De reden daarvoor is 

dat social media een begrip is van de laat-

ste tijd, terwijl de bepalingen van artikel 27 

al langer meegaan.

Heeft de ondernemingsraad dan helemaal 

geen zeggenschap? Integendeel, u kunt 

natuurlijk altijd een beroep doen op uw 

overleg-, informatie- en initiatiefrecht. Ver-

der staat in artikel 27 lid 1c van de WOR: 

“De ondernemer behoeft de instemming 

van de ondernemingsraad voor elk door 

hem voorgenomen besluit tot vaststelling, 

wijziging of intrekking van  een regeling 

inzake voorzieningen die gericht zijn op of 

geschikt zijn voor waarneming van of con-

trole op aanwezigheid, gedrag of prestaties 

van de in de onderneming werkzame per-

sonen”. 

Instemming
Een werkgever kan dus een beleid ten aan-

zien van social media instellen zonder 

instemming van de ondernemingsraad. 

Maar zodra de werkgever hierin vastlegt dat 

hij het gebruik van social media door werk-

nemers mag controleren, is dit wel degelijk 

instemmingsplichtig. Deze controle zal in 

praktisch ieder social media-beleid terug te 

zien zijn. Waarom zou een werkgever beleid 

opstellen als hij de naleving ervan niet (met 

steekproeven) kan controleren.

Ga als ondernemingsraad  dus in gesprek 

over social media met de bestuurder en 

vorm samen een beleid dat bijdraagt aan 

uw organisatie. Om een goede invulling te 

geven aan uw rol als vertegenwoordiger van 

de achterban en om te zorgen dat er een 

sterk beleid wordt opgesteld dat de organi-

satie ten goede komt, maakt u gebruik van 

het volgende stappenplan.

1. Behoefte bepalen
Bespreek met uw mederaadsleden het nut 

van social media-beleid voor uw organisa-

tie. Is social media voor uw werknemers 

een onbekend fenomeen of twittert, “linke-

dIn-t” en “Facebook-t” iedereen er vrolijk 

op los? Om te voorkomen dat dit een reëel 

ARBO GEZONDHEIDSVRAGEN

ORGANISATIE WERKKOSTENREGELING

Het verbod op het stellen van ge-

zondheidsvragen aan een sollicitant 

is al opgenomen in de Wet medische 

keuringen (WMK). Toch vragen werk-

gevers nog steeds naar de gezond-

heid van een sollicitant. De onduide-

lijkheid zou zitten in het begrip ‘keu-

ring’. Dat dit begrip ook betrekking 

heeft op de gezondheidsvragen in 

een sollicitatiegesprek was niet voor 

iedereen duidelijk. Daarom stuurden 

minister Kamp van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en minister Schip-

pers van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport een voorstel van wijziging 

van de WMK naar de Tweede Kamer.

Aanstellingsbeleid
Heeft uw organisatie een aanstel-

lingsbeleid op papier staan, dan heeft 

uw ondernemingsraad instemmings-

recht. Controleer of het beleid nog 

up-to-date is. Geen aanstellingsbe-

leid in uw organisatie? Wellicht is het 

dan tijd om hierover met uw werkge-

ver te overleggen. U kunt uw werkge-

ver er in ieder geval op wijzen dat het 

verboden is om naar de gezondheid 

van een sollicitant te vragen.

D e vrije ruimte binnen de werkkos-

tenregeling (WKR) gaat in 2013 

omhoog van 1,4% naar 1,6%. Dit maak-

te staatssecretaris Weekers van Financi-

en bekend in de tussenevaluatie van de 

WKR. De verhoging van het forfait naar 

1,6% hangt samen met de invoering van 

het uniform loonbegrip. Uw bestuurder 

krijgt straks dus meer ruimte voor on-

belaste vergoedingen en verstrekkingen. 

Hij hoeft straks dus minder snel bij u 

aan te kloppen met het nieuws dat er 

moet worden gesneden in de arbeids-

voorwaarden van de werknemers.

Werkgever mag 
niet alles vragen

Vrije ruimte WKR 
van 1,4% naar 1,6% Vanuit uw OR zorgen

voor een ‘social’ plan
Social media is tegenwoordig overal. Van LinkedIn en Hyves tot Twitter en Facebook. We 

zijn er maar druk mee, soms zelfs op de werkvloer. Het is ook niet meer de vraag of 

social media blijft, maar in welke vorm. Steeds meer organisaties worden geconfron-

teerd met het nut en het gevaar van deze media. Daarbij blijft de arbeidsrelatie niet 

ongemoeid! Hoe is social media bij uw organisatie geregeld? Is er beleid geformuleerd 

en hoe uit zich dit in de praktijk? Wat kunt u doen vanuit uw OR of PVT?



OR RENDEMENT 1 -2012  24

 

probleem wordt, is het verstan-

dig om het beleid voor social 

media te bespreken in de over-

legvergadering.

2. De afbakening
Bedenk als ondernemingsraad 

hoe een voor iedereen werkbaar 

beleid ten aanzien van sociaal 

media eruit moet zien. Wat 

mag wel, wat mag niet? Waar 

ligt de grens en hoe moet er 

worden gecontroleerd op de 

naleving van het beleid? 

Besteed ook aandacht aan een 

eventueel relatiebeding bij uit-

diensttreding van werknemers.

3.Het voorstel
Stel een initiatiefvoorstel op. 

Bedenk goed aan welke criteria 

het social media-beleid moet 

voldoen en zorg ervoor dat de 

bestuurder de noodzaak van dit 

beleid erkent. Als de bestuurder 

het nut ervan in ziet, zal hij ook 

bereid zijn om hier energie in te 

steken.

4. Inhoud bespreken
Bespreek het initiatiefvoorstel 

in de overlegvergadering. Op 

deze manier kan de OR eventu-

ele onduidelijkheden direct toe-

lichten. Als de werkgever voor-

stellen doet, is er een aantal 

punten waarop u extra scherp 

moet zijn. Ga nooit (zomaar) 

akkoord als de werkgever het 

surfgedrag van werknemers 

(doorlopend) wil controleren. 

Ook is het niet verstandig om 

instemming te verlenen als de 

werkgever een volledige zwijg-

plicht over de organisatie wil 

opnemen in het beleid. Ga 

zeker niet akkoord als de werk-

gever zijn werknemers wil ver-

plichten om reclame-uitingen 

op te nemen in de persoonlijke 

accounts van het personeel.

5. Rol OR
Stel met de bestuurder een plan 

van aanpak op en bespreek 

welke rol uw OR speelt bij het 

opstellen van het social media-

beleid. Geef ook aan dat uw 

raad instemmingsrecht heeft 

over de regelingen die te maken 

hebben met de controle op het 

gedrag van werknemers.

6.Bekendmaking
Bespreek met de bestuurder 

hoe en wie zorg draagt voor de 

communicatie over het social 

media-beleid. Als de onderne-

mingsraad een nieuwsbrief uit-

brengt over dit initiatiefvoorstel, 

bespreek dan met de bestuur-

der welke u rol hierin precies 

speelt. U wilt uw raad natuurlijk 

niet zomaar laten gebruiken als 

communicatiemiddel! De ach-

terban moet tenslotte wel kun-

nen zien wat uw echte rol is. 

Successen
Nadat u dit stappenplan heeft 

doorlopen, is het van belang 

dat u blijft controleren hoe het 

beleid zich uit in de praktijk. 

Hoewel de bestuurder of perso-

neelsadviseur het voortouw 

neemt bij het invoeren en hand-

haven van het beleid, is het 

voor uw OR belangrijk om 

betrokken te blijven en regelma-

tig te evalueren. 

Bespreek daarbij niet alleen de 

knelpunten, maar ook de even-

tuele successen. Daarmee bent 

u een sterke gesprekspartner 

voor de bestuurder en versterkt 

u de kracht van de medezeg-

genschap!

Mark Capel, specialist medezeg-

genschap, @mcapeltrainiac, 

Trainiac Training & Advies, 

tel.: (010) 753 83 30, 

e-mail: mark@trainiac.nl

JURIDISCH PERSONEELSDOSSIER

Uitzondering op inzagerecht 
van het personeelsdossier

Volgens de Wet bescherming 

persoonsgegevens (WBP) 

heeft een werknemer het 

recht om zijn personeelsdos-

sier in te zien. Dit recht heeft 

wel beperkingen, want de 

werkgever mag correspon-

dentie achterhouden die is 

bedoeld voor intern overleg. 

Dat blijkt wel uit de volgen-

de rechtszaak.

Geschil

Een werkneemster wilde 

haar personeelsdossier in-

zien. De werkgever gaf hier 

gehoor aan, maar hield een 

aantal documenten achter. 

Deze documenten hadden 

betrekking op een geschil 

tussen verschillende afdelin-

gen waarbij de werkneem-

ster was betrokken. De werk-

neemster stapte naar de 

rechter. Toch stelde de rech-

ter de werkgever in het ge-

lijk. Correspondentie en me-

mo’s bedoeld voor intern 

overleg hoeven niet open-

baar te worden gemaakt. Dit 

is een uitzonderingsbepaling 

in de WBP. Pas als de docu-

menten in een officieel rap-

port zijn opgenomen, zijn ze 

onvoorwaardelijk open voor 

inzage. Voor uw OR is het in 

ieder geval van belang om 

de naleving van de WBP bin-

nen de eigen organisatie in 

de gaten te houden.

Gerechtshof Amsterdam, 

5 juli 2011, LJN: BR3020

ORGANISATIE REORGANISATIE

De ‘soepele’ reorganisatie
Uit onderzoek van TNO blijkt 

dat reorganisaties vaak een ne-

gatieve invloed hebben op 

werknemers. Dat is voor u 

vast geen verrassing, maar ge-

lukkig laat het onderzoek ook 

zien hoe u die negatieve effec-

ten kunt tegengaan. 

Inkrimpen
Hiervoor moeten organisaties 

in ieder geval eerlijk communi-

ceren, participatie van de 

werknemers mogelijk maken 

en ondersteuning bieden aan 

de werknemers. In principe is 

dat de taak van uw bestuur-

der, maar ook u als OR kunt 

daaraan bijdragen. Werkne-

mers kunnen zelf bijdragen 

door vertrouwen te hebben in 

hun eigen kunnen en door 

een brede inzetbaarheid te to-

nen. In geval van reorganisa-

tieplannen heeft uw OR advies-

recht. Stel de bestuurder daar-

om in een vroeg stadium op 

de hoogte van de stappen die 

hij kan nemen om de reorga-

nisatie zo soepel mogelijk te 

laten verlopen. U hoeft een ad-

viesaanvraag niet af te wach-

ten. Maak gebruik van uw 

recht om ongevraagd te advi-

seren!

Het onderzoek van TNO en 

andere onderzoeksinstituten 

heet PSYRES (Psychological 

Health and Well-being in Res-

tructuring). Op psyres.pl vindt 

u onder ‘Publications’ het 

handboek en de factsheets.


