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Week 5 
In deze reeks van nieuwsbulletins houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom 
de coronacrisis in relatie tot je werkzaamheden als OR. In ieder bulletin belichten we thema’s die op 

dit moment voor de OR van belang zijn. We voorzien je van de meest recente achtergrond 
informatie. Daarnaast dragen we praktische tips aan en geven we antwoord op jullie vragen over de 

coronacrisis. We wensen jullie veel sterkte in deze bijzondere tijden en stay safe! 
 
 
Deze week 
Tijdens de persconferentie van afgelopen 
dinsdag was er een toenemende discussie 
over privacy. Dit mede in het kader van te 
ontwikkelen apps. Ook waren er de nodige 
vragen over aanpassingen van het ingezette 
beleid. Het was een week van gemengde 
gevoelens:  wat gaat het openstellen van 
Nederland betekenen? 
Daarom in dit bulletin aandacht voor: 
• Werkwijze van de OR in de 1,5 meter 

maatschappij. 
• Nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van 

de maatregelen in het ‘nieuwe normaal’ 
 
 
De werkwijze van de OR in de 1,5 meter 
economie. 
 
Vergaderen 
In eerdere nieuwsbulletins gingen we al in op 
het digitaal vergaderen. Hiervoor zijn 
verschillende mogelijkheden online en via een 
conference call. Niet voor alle OR-en blijkt het  
mogelijk om de vergaderingen digitaal voort 
te zetten. Zij zullen bij verlichting van de 
maatregelen pas weer voor het eerst 
bijeenkomen.  
 
Binnenkort komen OR-en weer bij elkaar voor 
fysieke vergaderingen. Waarbij het 
onderzoeken is hoe je dat op 1,5 meter 
afstand van elkaar kunt doen. Het is 
verstandig om hierover met je bestuurder te 

overleggen. Hoe ziet de organisatie dit en 
welke maatregelen kan de organisatie treffen 
om tijdens fysieke vergaderingen de 1,5 meter 
afstand te garanderen. 
 
OR-verkiezingen 
Ondanks alle ontwikkelingen rondom de 
coronacrisis gaan geplande OR-verkiezingen 
gewoon door. Er is geen enkele reden om de  
OR-verkiezingen in verband met de 
coronacrisis uit te stellen. De Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR) geeft de OR de 
mogelijkheid om digitaal uitvoering te geven 
aan de OR-verkiezingen. Voor OR-en die tot nu 
toe schriftelijke stemming organiseerden met 
een stembus zal dit betekenen dat zij eerst in 
het OR-reglement de verkiezingsprocedure 
aanpassen. Vervolgens moeten zij zich 
oriënteren op hoe vorm te geven aan digitale 
OR-verkiezingen. Er zijn diverse aanbieders op 
de markt die de OR kunnen ondersteunen bij 
het organiseren van digitale OR-verkiezingen. 
We zien ook dat in sommige organisaties de 
ICT-afdeling in staat is dit vorm te geven op 
een wijze die aan de eisen van de WOR 
voldoet. 
 
De communicatie rondom de organisatie van 
de verkiezingen richting de medewerkers zal 
door het vele thuiswerken nu met name 
digitaal zijn. Vraag ook de bestuurder om mee 
te denken hoe de OR dit zo effectief mogelijk 
kan vormgeven. 
 
 



Uitstellen van verkiezingen  
Niet binnen alle ondernemingen is het 
mogelijk om de verkiezingen digitaal te 
organiseren. Wanneer de termijn van de 
verkiezingen in deze periode afloopt zou je bij 
hoge uitzondering de verkiezingen kunnen 
uitstellen. Overleg dit altijd eerst met de 
bestuurder. Waarna je moet zorgen voor een 
hele goede communicatie richting de 
medewerkers en vakbonden. Zorg ervoor dat 
je hierbij niemand benadeeld.  
 
DB verkiezingen  
Na de OR-verkiezingen moet de OR ook een 
nieuw Dagelijks Bestuur (DB) van de OR 
samenstellen. In de reglementen staat 
doorgaans dat de OR uit zijn midden een 
voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter 
kiest en dat dit op basis van een geheime 
schriftelijke stemming plaatsvindt. 
Gebruikelijk is dat dit in een OR-vergadering of 
training plaatsvindt. Hierbij houden alle 
kandidaten een pitch over het waarom van 
hun kandidaatstelling. Vervolgens vindt een 
schriftelijke stemming plaats met 
stembriefjes. Maar in een tijd dat de OR niet 
fysiek bij elkaar komt is het niet mogelijk de 
verkiezing van het DB op deze wijze vorm te 
geven. Datzelfde geldt op het moment dat de 
voorzitter van de OR gedurende de 
zittingstermijn afscheid van de OR neemt en 
de OR een nieuwe voorzitter van de OR moet 
kiezen. De OR kan dit op verschillende 
manieren vormgeven. De kandidaten kunnen 
via de mail aan de overige OR-leden een pitch 
verzorgen voor hun kandidaatstelling. 
Vervolgens kan de verkiezing bijvoorbeeld 
vormgegeven worden door: 
• De functie van polls te gebruiken binnen 

Zoom. Waarbij de uitkomsten binnen 
komen bij de ambtelijk secretaris. 

• De OR-leden via de mail hun stem uit te 
laten brengen. Hierbij kan de OR er voor 
kiezen om deze mails binnen te laten 
komen bij de vaste OR-trainer, die 
vervolgens de uitslag van de verkiezing 
met de OR deelt of bijvoorbeeld bij een 
jurist waarmee de OR wel vaker 
samenwerkt. De OR kan er ook voor 
kiezen dat de OR-leden de mail met hun 
stem aan de ambtelijk secretaris van de 

OR mailen en dat de ambtelijk secretaris 
de uitslag bekend maakt.  

 
Achterbancommunicatie  
Ook de achterbancommunicatie moet 
momenteel zo veel mogelijk digitaal plaats 
vinden. In ons volgende bulletin inspireren we 
jullie met de verschillende mogelijkheden voor 
digitale achterbancommunicatie.  
 

Crisissituatie: AS aan de bak! 

Nieuwe werkelijkheid 
Er is in korte tijd voor veel organisaties en OR-
en een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Een 
situatie die van een bestuurder om kordate en 
pragmatische beslissingen vraagt en ook van 
de OR. Ondersteun de OR bij het vaststellen 
van zijn rol bij dit complexe proces. Vertaal dit 
samen met de OR naar concrete 
werkafspraken tussen bestuurder en OR. Geef 
de OR mee ook met de bestuurder af te 
stemmen hoe de bestuurder de communicatie 
met de medewerkers vorm wil geven. Welke 
afstemming onderling nodig is en waar 
bestuurder en OR samen kunnen optrekken in 
de communicatie naar medewerkers. 
 
Ken de rechten van de OR 
Breng de rechten van de OR vanuit de WOR in 
kaart. Bespreek met de OR hoe hij deze 
rechten op een zorgvuldige maar effectieve 
manier vorm kan geven zonder een 
vertragende factor voor de bestuurder te zijn. 
Aandachtspunt hierbij is dat de OR zijn 
werkwijze zo inricht dat er sprake kan blijven 
van zorgvuldige beoordeling van voorstellen 
en ontwikkelingen. Ondersteun de OR bij het 
overleg hierover met de bestuurder. Bespreek 
ook met de OR welke ondersteuning de OR 
wellicht nodig heeft van interne en/of externe 
specialisten.  
 
Anders vergaderen 
De OR zal ook intern een aantal zaken anders 
moeten inrichten. Veel OR-leden werken net 
als jij waarschijnlijk vanuit huis. Denk met de 
OR mee hoe de OR de onderlinge afstemming 
en besluitvorming dan vorm kan geven. Kan je 
een digitaal systeem inrichten waarin alles via 
de mail of OR-App wordt afgestemd? Of ben 



je als ambtelijk secretaris in de gelegenheid de 
OR te ondersteunen bij het vergaderen op 
afstand door het introduceren/bevorderen 
van het gebruik van bijvoorbeeld Teams, 
Skype of Zoom en tijdens de online 
vergaderingen als host op te treden. 
Ondersteun de OR-leden die dat nodig hebben 
bij het gebruik hiervan. Bedenk ook hoe de OR 
op een digitale manier het contact met de 
medewerkers vorm kan blijven geven en hoe 
de OR op een snelle manier bij belangrijke 
besluiten de medewerkers kan raadplegen.  
 
Kortom 
Ontzorg de OR zo veel mogelijk bij praktische 
en procesmatige zaken. Motiveer de OR-leden 
in deze heftige tijden door een eigen positieve 
opstelling. Ga zeker niet mee in mogelijke 
emoties van de OR en behoud je rust en 
bewaak je professionele en objectieve blik. Zet 
je kennis en ervaring in en denk met 
bestuurder en OR mee, dan laat je volop de 
meerwaarde van je functie zien. Niet alleen 
belangrijk voor organisatie, bestuurder en OR 
maar ook heel uitdagend voor jezelf! 
 
Trainen op 1,5 meter 
Net als vergaderingen zal het ook voor de 
trainingen van de OR zoeken zijn naar de 
mogelijkheden.  
 
Online trainen 
In verschillende systemen is online trainen 
heel goed mogelijk. Online trainen vraagt wel 
de nodige voorbereiding. Daarnaast is niet 
ieder onderwerp geschikt om via online 
training vorm te geven. Zeker wanneer OR-
leden niet gewend zijn om online te trainen 
moeten OR en trainer hier in de voorbereiding 
rekening mee houden.  
- Overleg met de trainer welk systeem 

gebruikt wordt. Bedenk vooraf waar de 
voorkeur naar uit gaat gezien de 
functionaliteiten en beveiliging. Bedenk 
daarbij dat de functionaliteiten 
medebepalend zijn voor de dynamiek 
tijdens de online training. 

- Alle OR-leden moeten beschikken over 
een goede device: een laptop of tablet 
met camera en speaker.  

- Het kan handig zijn om met de trainer af 
te spreken dat er een individuele test 
wordt gedaan. Zodat verschillende OR-
leden kunnen kijken of en hoe ze in het 
gebruikte systeem kunnen inloggen.  

- Test hierbij direct of je via de beschermde 
omgeving van de organisatie kan inloggen 
of dat je het ‘buitenom’ moet doen.  

- Bespreek met de trainer welke informatie 
vooraf met de OR-leden gedeeld kan 
worden.  

- De ervaring leert dat een onlinetraining 
‘langzamer gaat’. Om dezelfde kwaliteit in 
informatieoverdracht te creëren als 
tijdens een face2face training helpt het 
wanneer de OR-leden vooraf goed 
ingelezen en voorbereid zijn.  

- Plan voldoende pauzes in. Houd het 
middelbare school ritme aan: 50 minuten 
les, 5-10 minuten pauze. Vraag de trainer 
om de ‘lesmomenten’ echt niet langer dan 
1,5 uur te laten zijn.  

- Vraag de trainer om off- en online 
opdrachten met elkaar af te wisselen.  

- Na een dagdeel online trainen zijn de 
meeste OR-leden gaar. Om meer 
rendement te halen uit de training kan het 
goed zijn om een volledige trainingsdag op 
te knippen in twee afzonderlijke dagdelen.  

 
Trainen op locatie 
Het zal nog wel even duren voordat de 
trainingsaccommodaties weer opengaan. Tot 
die tijd kan de OR wellicht op enig moment op 
de eigen locatie trainen. Van belang is dan dat 
er gezocht wordt naar een geschikte ruimte 
waar de social distance gewaarborgd blijft. 
Overleg hierover met je bestuurder. Spreek 
daarnaast met de trainer af om ook in de 
werkvormen rekening te houden met de 1,5 
meter afstand. 
 
Combinatie van off- en online trainen 
Veel OR-en worstelen met het feit dat ze 
elkaar niet face to face kunnen zien. We horen 
dit met name terug bij OR-en die net 
verkiezingen hebben gehad. Om een 
tweedaagse training volledig online te doen is 
vaak te pittig en daarmee verliest de OR het 
persoonlijke contact. Gezien de 
omstandigheden is het ook niet handig om 
twee dagen met elkaar in een vergaderruimte 



te zitten. Het opsplitsen van het voor een deel 
vormgeven van een onlinetraining en een deel 
offlinetraining op termijn kan een goede optie 
zijn. 
 
Terug naar de basis 
Afgelopen weken is het in veel bedrijven 
gegaan over de directe maatregelen in het 
kader van de coronacrisis. Veel adhoc 
besluiten zijn genomen. We zijn inmiddels een 
aantal weken verder en langzaam aan komen 
we in een ander vaarwater. De onzekerheid is 
nog niet weg maar er komt wel een relatieve 
rust. Bij verschillende bedrijven start het 
primaire proces langzaam op. Ook voor de OR 
is het tijd om terug te gaan naar de basis. Veel 
van de genomen maatregelen in het kader van 
corona zijn tussen OR en bestuurder tijdens de 
overleggen besproken en mondeling 
afgehandeld. Wanneer alles goed is 
genotuleerd is dat in principe prima. Nu de 
relatieve rust terug keert is het goed om weer 
wat strakker te worden in het proces van 
advies- en instemmingsaanvragen. Uiteraard 
blijft deze periode vragen om de nodige 
flexibiliteit. 
 
 
Nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de 
maatregelen in het ‘nieuwe normaal’. 
 
Het verschilt per organisatie welke 
voorgenomen besluiten de OR kan 
verwachten in het kader van de coronacrisis.  
Dit hangt af van de effecten die een en ander 
op de organisatie heeft. Zorg dat je hierover 
tijdig bent geïnformeerd en je niet verrast 
wordt door een voorgenomen besluit.  
 
Informatierecht en NOW 
We hebben het al een keer besproken, maar 
toch nog even wat extra aandacht voor het 
informatierecht van de OR bij de NOW-
regeling.  
 
In de uitwerking van de NOW zijn 
verschillende verplichtingen opgenomen voor 
de ondernemer. Zo is er onder Art. 13.d. 
opgenomen dat de ondernemer de OR moet 
informeren over de subsidieverlening. Ten 
tijde dat de subsidieverlening definitief wordt 

vastgesteld controleert het UWV of er aan 
deze informatieverplichting is voldaan.  
 
Art. 15 geeft aan dat wanneer er niet aan de 
voorwaarden onder Art. 13 wordt voldaan het 
verstrekte voorschot geheel of gedeeltelijk 
kan worden teruggevorderd.  
 
Check als OR of de onderneming aan de 
voorwaarden voldoet. Houd daarbij rekening 
met wijzigingen van de NOW sinds deze week. 
Het kabinet versoepelt alsnog de 
looncompensatieregeling voor losse 
werkmaatschappijen en bedrijfsonderdelen 
die door de coronacrisis zwaar getroffen zijn. 
Het kabinet wil hieraan een aantal extra eisen 
stellen:  
- Zij moeten afspraken met vakbonden 

maken over werkbehoud; 
- Zij moeten dit jaar afzien van de uitkering 

van dividend en bonussen 
- Inkoop van eigen aandelen mag niet; 
- Bij werkmaatschappijen met minder dan 

twintig medewerkers moet een 
vertegenwoordiging van de werknemers 
instemmen.   

 
Bespreek ook of het aanvragen van de NOW 
echt voordelig is voor de onderneming. 
Kijk voor alle regelingen op:  
https://coronaregelingen.nl 
 
Adviesaanvragen 
 
Technologische voorzieningen 
Veel bedrijven doen momenteel investeringen 
in de technologische voorzieningen.  Artikel 
25.1.k WOR geeft aan dat dergelijke 
voorzieningen over communicatie en 
informatietechnologie adviesplichtig voor de 
OR zijn. Let hierbij goed op de combinatie van 
aanvragen die onder dit thema voorbij kunnen 
komen. Zo kan het zijn dat dit een flinke 
investering vraagt en wanneer deze 
investering als belangrijk aangemerkt kan 
worden is dit ook adviesplichtig aan de OR 
onder Art. 25.1.h WOR.  
 
Daarnaast komt bij de technologische 
voorzieningen ook direct de privacy van de 
medewerkers om de hoek kijken. Dit is 
instemmingsplichtig volgens Art. 27.1.k WOR.   



Aantrekken van kredieten  
Het grootste probleem voor bedrijven is het 
teruglopen van de liquiditeit door het 
verminderen of compleet wegvallen van de 
inkomsten. Dit kan veroorzaakt worden 
doordat de onderneming de diensten niet 
meer kan leveren of omdat debiteuren de 
facturen niet voldoen. Er zijn verschillende 
regelingen getroffen waardoor 
ondernemingen sneller en meer kunnen lenen 
bij banken en overheid. Onder Art. 25. 1.i 
WOR is het aanvragen van een belangrijk 
krediet adviesplichtig voor de OR. Hierbij is 
niet alleen de hoogte van het bedrag 
medebepalend voor de belangrijkheid maar 
ook de voorwaarden die aan het krediet zijn 
gekoppeld. Met andere woorden in hoeverre 
wordt de onderneming afhankelijk van de 
kredietverstrekker? Veelal zal het krediet 
worden aangevraagd om faillissement te 
voorkomen en te overleven, wat het besluit 
als snel belangrijk maakt.  
 
Het vraagt van de OR een kritische blik op de 
voorwaarden die gesteld worden aan de 
kredieten. Het is goed denkbaar dat de 
ondernemer sneller akkoord gaat met de 
voorwaarden die gesteld worden. Daarbij is 
het van belang dat je als OR de ondernemer 
bevraagd op de gevolgen van de voorwaarden 
voor de toekomst.  
 
Reorganisatie 
De maatregelen van het kabinet gelden voor 
de maanden maart, april, mei. Voor een 
tweede pakket aan noodmaatregelen na mei 
is het kabinet nu in gesprek. Het ligt in de 
verwachting dat verschillende bedrijven na 
mei toch moeten reorganiseren.  
Bespreek met de bestuurder of dit van 
toepassing is binnen jullie organisatie. Maak 
dan ook direct afspraken over de 
betrokkenheid van de OR. Lees je in hoe 
dergelijke processen verlopen. 
 
Instemming  
 
Vakantiedagen en meeruren 
Waar de ene werkgever graag ziet dat de 
medewerkers hun vakantiedagen in deze 
periode opnemen trekt de andere werkgever 
de verloven in.  

Bij het intrekken van de verloven ontstaat er 
na de coronacrisis een ander probleem. 
Medewerkers hebben bijna al hun 
verlofdagen over 2020 nog. Ook hebben zij 
waarschijnlijk hun verlofdagen die ze 
meenamen over 2019 nog niet opgemaakt en 
het jaar duurt nog maar 7 maanden. 
Verschillende OR-en kunnen te maken krijgen 
met een instemmingsaanvraag op dit gebied, 
maar hoe ga je hier als OR mee aan de slag? 
 
Knelpunten:  
Om een goed beeld te schetsen waarom deze 
aanvraag bij de OR komt:  
- Medewerkers hebben hun uren die ze 

meegenomen hadden over 2019 nog niet 
opgemaakt. 

- Medewerkers hebben de afgelopen 
maanden geen verlof opgenomen, dus er 
zijn nog veel verlofdagen over 2020. 

- Medewerkers hebben veel meeruren 
gemaakt.  

 
Uitgangspunt: 
- Medewerkers moeten in de gelegenheid 

worden gesteld om de verlofdagen op te 
kunnen nemen. 

- Voorkomen van stuwmeren in de tweede 
helft van 2020 omdat medewerkers dan 
hun verlof massaal ‘moeten’ opnemen. 

- Voorkomen dat veel vakantiedagen 
uiteindelijk uitbetaald moeten worden, 
wat voor sommige medewerkers effect 
kan hebben op het ontvangen van 
verschillende toeslagen omdat hun 
inkomen dan te hoog is.  

 
Juridische uitgangspunten:  
Er zijn twee soorten vakantiedagen: wettelijke 
en bovenwettelijke vakantiedagen. De 
wettelijke vakantiedagen liggen vast in het 
Burgerlijk Wetboek. Boek 7, titel 10 
Arbeidsovereenkomst. Art. 634. Bij een 
fulltime dienstverband zijn dit 20 
vakantiedagen. 
 
Bovenwettelijke vakantie uren zijn bepaald in 
de cao of het personeelshandboek. De 
hoeveelheid is afhankelijk van de afspraken 
die hierin zijn vastgelegd. 
 
Verval van de verlofdagen 



De wettelijke verlofdagen vervallen een half 
jaar na het jaar waarin de verlofuren zijn 
opgebouwd. Veelal wordt de datum van 1 juli 
hierbij gebruikt. Wat bekent dat de verlofuren 
over 2019 binnenkort gaan vervallen. Het kan 
overigens zijn dat hiervoor in de cao of het 
personeelshandboek andere termijnen zijn 
vastgesteld.  
Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geeft 
de wet een vervaltermijn van 5 jaar aan. 
 
Oplossingen  
De oplossingen kunnen heel divers zijn. Zo kan 
er gekeken worden of er verlenging van de 
termijnen mogelijk is, spaarverlof (wat een 
administratieve klus is), cafetaria regelingen, 
maar ook het stimuleren van medewerkers 
om vakantie op te nemen in een bepaalde 
periode. Let op: de werkgever kan dit niet 
afdwingen.  
 
Acties van de OR 
- Zet het onderwerp op de agenda wanneer 

deze er nog niet op staat. 
- Check de cao/het personeelshandboek op 

het aantal bovenwettelijke dagen en de 
vervaltermijn. 

- Check of er in de cao/het personeels-
handboek andere termijnen zijn bepaald 
voor de wettelijke vakantiedagen.  

- Check welke afspraken er zijn in het kader 
van meerurenbeleid.  

- Denk na of verschillend beleid mogelijk is 
voor verschillende medewerkersgroepen. 

- Maak procesafspraken.  
 
 
Procedurele termijnen van advies en 
instemming  
Wanneer de bestuurder het advies van de OR 
niet opvolgt gaat de opschortingstermijn 
automatisch lopen. Dus ook in tijden van 
snelle besluitvorming tijdens de crisis. Het is 
daarom zaak dat bestuurder en OR proberen 
er samen uit te komen. De tijdsdruk van de 
bestuurder kan tijdens de onderhandelingen 
soms in het voordeel van de OR werken. 
 
 

 

Over twee weken in ons nieuwsbulletin: 

• Privacy van de medewerkers tijdens de 
coronacrisis. 

• Tool voor achterbancommunicatie. 
• Inhoudelijke onderdelen van een 

thuiswerkregeling. 

 

Tot zover ons vijfde nieuwsbulletin. We hopen 
hierin weer nuttige informatie te hebben 
verstrekt.  

De afgelopen weken hebben we online de 
nodige OR-vergaderingen ‘bijgewoond’, 
trainingen verzorgd en intakegesprekken 
gehouden. 

 

Heb je vragen? Laat het ons 

weten 

 

De komende week verschijnt in verband met 
de formele schoolvakanties geen 
nieuwsbulletin. Blijf ons je vragen mailen, dan 
kunnen we hier in ons bulletin van 8 mei weer 
op terugkomen. Tot dan! 

 
 
 
 
 
 
 


