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• Artikel 4.3 Groepsgewijze inroostering en werktijdenregeling.

• Art. 4.4 feestdagen. Bijvoorbeeld carnaval of 3 oktober leiden (lokale of regionale feestdagen). Gaat niet van de 
vakantiedagen af (wettelijke en bovenwettelijke)

• 4.7 lid 6 Roostering. Dit gaat dus om mensen die compensatie-verlof opbouwen. 

• 6.1 8 dagen (eerste 10 dagen) . Wat hier van belang is is vast te stellen dat het max 8 dagen en max 2 periodes van 
aaneengesloten dagen mogen zijn. Aaneengesloten dagen betekent aaneengesloten werkdagen zonder dat er een weekend 
of een feestdag tussen zit. Als wg 1 dag doet wordt deze ene dag gezien als periode. (Dit art is ooit in het leven geroepen 
omdat veel bedrijven in de zomer twee weken dicht gingen. Is niet meer aan de orde en daarom 8) 

• 6.1 lid 9. 2 dagen per jaar aanwijzen. Worden vaak ingezet als brugdagen. Bijvoorbeeld tussen kerst en oude en nieuw. 

• Art 6.1 lid 11. Bovenwettelijke vakantiedagen.  5 jaar termijn blijft bestaan maar er kunnen aanvullende afspraken gemaakt 
worden over de stimulering om ze op te nemen in het lopende jaar. 

• Art 7.1 In het geval fiets/privé regeling en cao al la cart.  Moet de OR hiermee instemmen.

OVER WELKE ARTIKELEN IN DE CAO GA JE ALS OR?



• Je imago is de beste amigo. Dus zorg voor goed contact met de achterban: structureel informeren, 
luisteren, erbij betrekken, hun geluiden doorgeven. Je stem weegt zwaarder bij de bestuurder 
naarmate je meer mensen achter je hebt staan. Het is van belang dat je draagvlak hebt, houdt of 
creëert waar nodig anders wordt zelf de meest hardwerkende OR door beide kanten niet serieus 
genomen. 

• Hoe zorg je hiervoor? Achterbanraadpleging (middels enquêtes, zaaltje) spreekuren houden? 

HOE BETREK JE JE ACHTERBAN BIJ HET NEMEN VAN BESLISSINGEN?



• Scholing
• Brochures
• Steun vakbondsbestuurder
• Materiaal voor werving nieuwe kandidaten
• Informatie op onze website en voor de kaderleden op het kaderportal
• Bij het Or-Adviespunt kun je terecht voor kort en bondig advies over al je vragen rondom 

medezeggenschap. Het Or-Adviespunt is te bereiken op 088 - 368 06 07 op maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. Heb je vragen over de ondernemingsraad (or), of personeelsvertegenwoordiging 
(pvt)? Bijvoorbeeld over welke rechten jouw or heeft? Of hoe je het beste in een bepaalde situatie 
kunt reageren als or?

HOE KAN DE FNV HELPEN ?
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