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Voorlopig reglement
• Geen OR? Dan eerst met interne commissie of werkgroep voorlopig 

reglement opstellen. Basis voor de OR-verkiezingen. 
• Voorleggen aan vakbonden

• Bezwaar
• De OR stelt vervolgens reglement vast.
• Ondernemer moet wel over reglementswijzigingen worden gehoord. 
• Ook medewerkers moeten kennis kunnen nemen van reglement en 

wijzigingen.



OR reglement
Volgende onderwerpen:
❑ Samenstelling, grootte en zittingsduur van de ondernemingsraad
❑ OR-verkiezingen (kandidaatstelling, kiesstelsel, stemming, voorziening 

tussentijdse vacatures)
❑ Mogelijkheden van bezwaar
❑ De werkwijze van de OR 



Wanneer verkiezingen?
• Bij nieuwe OR
• Als zittingsperiode afloopt 
• Indien OR besluit om af te treden voordat zittingstermijn is afgelopen 

• Als OR-leden tijdens de zittingsperiode zijn gestopt en geen 
reservekandidaten (meer) zijn

Datum van de verkiezingen wordt in overleg tussen de OR en de WOR-
bestuurder bepaalt



Let op
• In elke fase van verkiezingen kan bezwaar worden gemaakt. Hoe en wanneer: 

dit staat in het OR-reglement
• Uiteraard kan geen bezwaar gemaakt worden tegen kandidaten, tenzij deze 

niet voldoen aan de eisen in het reglement



Stelsels
• Lijstenstelsel

In dit systeem verenigen medewerkers zich op gezamenlijke lijst. Hier werk je 
met een kiesdeler, zodat het aantal stemmen op een lijst wordt omgerekend 
naar het aantal toe te wijzen zetels voor die specifieke lijst. 

• Personenstelsel
In personenstelsel stellen individuele medewerkers zich kandidaat en worden 
‘als persoon’ gekozen. Degene met meeste stemmen wordt gekozen.



Voordelen lijstenstelsel
• Vooraf voor kiezer duidelijk op welke programmapunten je stemt.
• Raadzaam bij grote omvang organisatie/onderdeel als men elkaar niet 

goed kent.
• Eenvoudiger stemproces, één stem. 
• Groepen, bijvoorbeeld vakbondsleden, kunnen lijsten vormen met leden 

binnen de betreffende organisatie.
• OR-leden van een vakbondslijst kunnen altijd schakelen met de vakbond. 
• Verlaat iemand de organisatie, dan wordt de volgende persoon van de 

betreffende lijst gevraagd zitting te nemen in de OR. 



Nadelen lijstenstelsel
• Moeilijker om een individu in de OR te stemmen
• De samenstelling van de OR wordt uiteindelijk bepaald door de stemmen op 

de lijsten en eventueel voorkeursstemmen. De lijstvolgorde is van belang en 
kan discussie opleveren.



Voordelen personenstelsel
• Je kunt de ideale OR als stemmer zelf samenstellen.
• Meest democratische vorm, de meest gekozen personen komen in de OR.



Nadelen personenstelsel
• Je hebt een intensiever traject qua campagne en stemmen. 
• Verlaat iemand de organisatie dan wordt de volgende persoon met de 

meeste stemmen opgeroepen voor de OR en die kan een hele andere 
agenda hebben.



Twijfels?
1. Inzicht in de besluitvorming 

binnen jouw organisatie. 
2. Je maakt het verschil omdat je 

de belangen van je collega’s 
vertegenwoordigd.

3. Je ontwikkelt jezelf.
4. Netwerk opbouwen.
5. Ontslagbescherming tot op 

zekere hoogte



Namens CNV in OR? 
• Promotiemateriaal 
• Ondersteuning vanuit CNV door 

bv. contact met bestuurder

• Trainingen voor nieuwe en 
ervaren OR-leden vanaf volgend 
jaar

• Themabijeenkomsten



Heel praktisch



Kandidaten werven
• 1 op 1  vragen
• Let op diversiteit!!! Zorg voor een brede vertegenwoordiging van je 

achterban!

• Bespreek de mogelijkheden met bv communicatieadviseur



Tot slot

➢Opleidingen: https://www.cnvconnectief.nl/academie/
Ook als er nog geen medezeggenschap is ingericht! 

➢Vragen over medezeggenschap: a.scheurink@cnv.nl

➢Checklist verkiezingen: aanvraagacademie@cnv.nl

➢Vragen over betrekken van jongeren? r.rietveld@cnvjongeren.nl

➢Of praat mee in onze groep via:  
https://www.cnvconnectief.nl/groepen/or-verkiezingen-2023/
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