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Hoeveel uur er per OR-lid nodig is van verschillende zaken af zoals de hoeveelheid werk die er ligt
voor de OR, hoe groot de OR is, of er commissies zijn gevormd en hoe vaak er vergaderd wordt. Vaak
is er bij de start van een OR of na de verkiezingen (tijdelijk) wel meer tijd nodig. Ook is er rondom
grote besluiten en complexe adviesaanvragen meer tijd nodig dan gemiddeld. In de regel hebben
voorzitters en secretarissen meer tijd nodig dan OR-leden omdat zij meer voorbereidend werk moeten
verrichten. Wij zien in de praktijk dat het goed werkt om een vast dagdeel per week vrij te plannen
voor alle OR-leden. Is die tijd niet nodig of is er minder tijd nodig dan kan het 'normale' werk worden
opgepakt.

Uit de WOR kan je afleiden dat de OR-leden de tijd moeten krijgen die zij nodig hebben om hun werk
goed te kunnen doen, en dat alle OR-tijd gewoon werktijd is. Alleen in artikel 18 lid 3 van de WOR
wordt een tijdseenheid genoemd. Namelijk minimaal 60 uur per OR-lid per jaar voor beraad, overleg
en kennisneming (lees voorbereidingstijd). Dat is dus ongeveer 1,5 uur per week maar daar zitten de
vergaderingen en trainingen dus niet bij in.

Het is verstandig om het aantal uren te monitoren en bespreekbaar te maken. Registreer de tijd die
wordt besteed aan de OR en evalueer eens in het jaar (met de OR en met de bestuurder) hoeveel tijd
het OR-werk jullie gekost heeft. Zo krijg je een beter gevoel bij de tijdsbesteding en kan je ook met
elkaar van gedachten wisselen over de noodzaak en het efficiënt inzetten van tijd. Het doel van de OR
zoals dat in artikel 2 van de WOR staat is daarbij het uitgangspunt: 'Het leveren van een bijdrage aan
het goed functioneren van de onderneming'. Daar moeten jullie je als OR over kunnen verantwoorden.
De bestuurder is verantwoordelijk voor het beschikbaar maken en uitroosteren van de tijd die OR-
leden nodig hebben. Het artikel 17 lid 2 en 3 WOR schrijven voor dat het OR-werk binnen de normale
werktijd moet kunnen plaatsvinden en dat voor alle uren die OR-leden in de OR steken het normale
loon doorbetaald dient te worden.

Link naar de Wet op de Ondernemingsraden – WOR: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2020-
01-01


