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Medezeggenschap
in Concerns. 

Een presentatie

Servaas Beunk

Het is op 10 maart niet echt een presentatie geworden. 

Ik heb het wel een prettig gesprek gevonden, waar vrij veel langs is gekomen.

Hierachter heb ik kort een 3-tal topics opgenomen. 

Veel succes in het verdere OR-werk.

HET ARTIKEL 24 overleg

Art 24 lid 1 WOR: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de 
onderneming besproken. De ondernemer doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft 
met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 en 27. Daarbij worden afspraken gemaakt 
wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken.

Als jullie inderdaad 2 x per jaar zo’n algemeen overleg voeren, dan wordt het makkelijker 
om zicht te houden wat er allemaal staat te gebeuren in het bedrijf.

Voor bedrijven met buitenlandse moeder kan het zinvol zijn te proberen ten minste 1 x per 
jaar een vertegenwoordiger van het hoofdkantoor bij dit overleg te hebben (voortkomend 
uit art. 24 lid 2, maar je kunt hier niet vanuit de wet aanspraak op maken) .

Geheimhouding  artikel 20 WOR
Artikel 20 lid 1 WOR: De leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad, alsmede de 
overeenkomstig artikel 16 geraadpleegde deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen die zij in 
hun hoedanigheid vernemen, alsmede van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de ondernemer, dan wel de 
ondernemingsraad of de betrokken commissie hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde 
geheimhouding, het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen. 

Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling van de betrokken aangelegenheid 
meegedeeld. Degene die de geheimhouding oplegt, deelt daarbij tevens mee, welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens
onder de geheimhouding vallen en hoelang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding 
niet in acht behoeft te worden genomen.

Geheimhouding wordt vaak té snel opgelegd.

Let vooral op dat jullie wel de mogelijkheid behouden om, alvorens advies of instemming 
te geven, te overleggen met de achterban.

Van groot belang is ook de termijn van de geheimhouding (niet te lang) en informatie over 
wie er nog meer vanaf weten.

De “Wet van de grote groep”

Is het wel zo handig een grote OR te hebben? 

Ik denk het niet. In de onderstaande stukken heb ik hierover al het een en ander geschreven.

https://www.ornet.nl/blog/2015/04/30/de-wet-van-de-grote-groep/

https://www.ornet.nl/blog/2021/08/25/kleiner-maar-fijner/

Naar mijn idee is een OR van 7-9 leden ideaal, maar zorg er dan wel voor dat je de mogelijkheid 
houdt om ook niet-gekozen medewerkers actief in de medezeggenschap te betrekken.

De recente verruiming van artikel 15 (tenminste 1 OR-lid in een commissie ipv een meerderheid van 
OR-leden) kan hier goed bij helpen, door te werken met vaste én met tijdelijke commissies.
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https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2022-01-01#HoofdstukIVA_Artikel25
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2022-01-01#HoofdstukIVA_Artikel27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2022-01-01#HoofdstukIII_Artikel16
https://www.ornet.nl/blog/2015/04/30/de-wet-van-de-grote-groep/
https://www.ornet.nl/blog/2021/08/25/kleiner-maar-fijner/

