
 

 

Bouwstenen voor een OR-advies 
Aandachtspunten voor opbouw en inhoud van een gedegen 

OR-advies. 
 

1. Breng een advies over een belangrijk besluit altijd schriftelijk uit 

Wellicht ten overvloede maar toch: zo maak je als OR duidelijk hoe belangrijk je een plan vindt, hoe 

serieus je het hebt opgepakt. Daarnaast maak je natuurlijk duidelijker wat je precies bedoelt en is 

duidelijk waar de bestuurder op moet reageren. 

 

2. Benoem al je stukken en de verkregen informatie 

Toelichting: zo maak je duidelijk welke informatie je hebt gekregen/verzameld. Dat voorkomt later 

misverstanden en laat ook de mogelijkheid open om je later te beroepen op onvolledige informatie. 

 

3. Benoem de gevolgde procedure (het gevoerde overleg)  

Toelichting: maakt zichtbaar hoe degelijk de OR te werk is gegaan én waarom het advies nu kan 

worden uitgebracht. 

 

4. Benoem waar je wel en waar je (nog?) niet over adviseert 

Toelichting: met name als veranderingen in fasen gaan is het goed om te beschrijven over welke fase, 

welke veranderingen, het advies nu gaat en wat er op een later tijdstip in een vervolg traject aan de 

orde gaat komen. Probeer daarover ook uitdrukkelijk afspraken met de bestuurder te maken. 

 

5. Neem alle in het overleg gemaakte afspraken duidelijk op: 

o Over wijzigingen in de plannen 

o Over te nemen (extra) maatregelen 

o Over verdere betrokkenheid van de OR 

o Over de communicatie met alle betrokkenen de eventuele rol daarbij van de OR 

o Over een eventuele evaluatie (tijdstip, inhoud, door wie en met wie) 

Toelichting: het gaat er om dat de OR helder en duidelijk is in wat hij wel en niet wil. Een advies kan 

een bestuurder uiteindelijk naast zich neer leggen, gemaakte afspraken niet. Maak daarom in het 

overleg zoveel mogelijk afspraken en leg deze goed vast. Dit te meer als deze afspraken noodzakelijk 

waren om de OR over de streep te trekken. Op nemen van de afspraken is dan een manier om deze 

vast te leggen.  

 

6. Formuleer waar nodig waarom de plannen niet (geheel) bevallen 

Toelichting: alleen als de OR duidelijk is én argumenten geeft mag je van de bestuurder verwachten 

dat hij daar in zijn antwoord op in gaat. Een droge afwijzing of een negatief advies alleen kan een 

bestuurder makkelijker naast zich neer leggen omdat de OR dan niet zichtbaar maakt wat hem 

precies niet bevalt en waarom niet.  

 

7. Formuleer wat er volgens de OR dient te gebeuren 

Toelichting: geef duidelijk en met argumenten aan wat de OR wil dat er gebeurt. Hoe beter een OR 

formuleert wat hij denkt dat er moet gebeuren, hoe moeilijker het voor een bestuurder is om deze 

voorstellen naast zich neer te leggen. De rechter oordeelde dat een bestuurder een alternatief 

reorganisatieplan dat de OR met een deskundige had ontwikkeld veel serieuzer dient te bestuderen 

dan hij had gedaan. De rechter oordeelde ook, bij een bedrijf dat failliet dreigde te gaan, dat de OR 

weliswaar maatregelen kan afwijzen omdat de onderbouwing onvoldoende is maar dat de bestuurder 

dan toch zijn plannen mag uitvoeren: beter slechte maatregelen dan helemaal geen. 

 

8. Rond af met wijzen op de (wettelijke) plicht van de bestuurder om aan de OR toe te sturen een 

definitief besluit, schriftelijk, met daarin de argumenten waarom (indien van toepassing) van het 

OR-advies is afgeweken. 

Toelichting: deze wettelijk verplichte stap wordt (al te) vaak vergeten. Het is belangrijk omdat de OR 

zo kan zien wat er met zijn advies is gebeurd en of de gemaakte afspraken inderdaad worden 

uitgevoerd. Dit stuk is ook de basis voor een eventuele beroepszaak als de OR daartoe mocht 

besluiten, want tegen dat besluit ga je in beroep. 


