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Berekening faciliteiten minimum OR-werk 

 
De hoeveelheid tijd dat het OR-werk vergt, is afhankelijk van een aantal factoren:  
➢ de dynamiek van de organisatie (gebeurt er veel of weinig)  
➢ de ervaring van de OR-leden: is men goed ingevoerd in de materie, heeft men 

het OR-werk goed gestructureerd, kan men efficiënt vergaderen, beschikt men 
over een goed netwerk etc.  

➢ het werkplan van de OR, wil men veel aanpakken, heeft men een goede 
modus gevonden m.b.t. de taakverdeling etc.  

➢ de verstandhouding tussen OR en bestuurder (informatieverstrekking, 
openheid van het overleg e.d.).  

 
Bij de berekening van het minimale tijdsbeslag is uitgegaan van een redelijk ervaren 
OR in een normale bedrijfssituatie. De berekening geldt voor een “gewoon” OR-Iid. 
De voorzitter en secretaris zullen in het algemeen meer tijd nodig hebben.  
 
 

Vergadertijd  
De WOR zegt dat vergaderingen zoveel mogelijk in werktijd dienen plaats te vinden. 
Het aantal overlegvergaderingen is niet meer aan een minimum gebonden. Wel 
moet twee keer per jaar de algemene gang van zaken besproken worden (art 24 
WOR). De ervaring leert dat er gemiddeld 8-10 overlegvergaderingen per jaar zijn.  
 
De wet geeft geen begrenzing aan het aantal en de tijdsduur van de OR-
vergaderingen en de vergaderingen van zijn commissies. In de WOR staat dat de 
OR-tijd zoveel mogelijk in werktijd moet plaatsvinden. Daarmee is het de bedoeling 
dat de werkgever de gelegenheid biedt om vergaderingen ook in werktijd voor te 
bereiden en besluiten zoveel mogelijk in werktijd uit te voeren. Deze regeling geldt 
ook voor de leden van OR-commissies (Onderdeelscommissie, VGWM etc.) 

 

 

Tijd voor beraad en overleg  
De ondernemer moet de gelegenheid houden om het werk van OR-leden en de 
commissieleden gedurende een bepaald aantal uren per jaar te onderbreken voor 
beraad en overleg met andere -al dan niet in de onderneming werkzame -personen 
over zaken waarbij men is betrokken. Dit dient in onderling overleg tussen de OR en 
ondernemer te worden vastgesteld, doch het aantal uren kan niet lager vastgesteld 
worden dan 60 uur per jaar.  
 

 
Scholingsrecht van de OR  
Ook het aantal scholingsdagen dient in onderling overleg te worden vastgesteld. 
Hierbij geldt een minimum van 5 scholingsdagen per OR-lid per jaar. Voor 
commissieleden is dat 3 dagen per jaar en voor commissieleden die ook in de OR 
zitten is dat 8 dagen per jaar. 
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Commissies van de organisatie 
Deelname van de OR-leden aan commissies van de organisatie (bijv. arbo-
commissies, stuurgroep, begeleidingscie, fuwa-cie, werkgroepen) vallen buiten deze 
berekening en dienen apart te worden gecalculeerd.  

 
 

Urenbegroting 
Een begroting van het aantal daadwerkelijk benodigde uren is pas op te stellen 
nadat de OR een werkplan heeft opgesteld. Voor een eerste OR is het handig om 
gedurende het eerste jaar de tijd besteed aan het OR-werk te registreren. Dat geeft 
in ieder geval een indicatie. Onderstaande berekening kan behulpzaam zijn. 

 

Berekening 

1. Vergaderingen (zie artikel 17. Lid 3) 

- OR-vergaderingen  

vergadertijd 10 x 2,5 uur = 25 uur → 25 uur 

voorbereiding 10 x 2 uur = 20 uur  → 20 uur 

- Overlegvergaderingen  

vergadertijd 10 x 2,5 uur = 25 uur  → 25 uur 

voorbereiding 10 x 2 uur = 20 uur  → 20 uur 

- Commissievergaderingen  

afhankelijk of deze zijn ingesteld  →       pm 

Indicatie vergader- en voorbereidingstijd 90 uur 

 

2. Tijd voor onderling beraad: minimaal 60 uur (art 18.lid 3) 

→ 60 uur 

 

3. Scholingsrecht OR: minimaal 5 dagen (art 18.lid 3) 

         Minimum van vijf dagen                                              → 40 uur 

OC= 3 dagen; OC+OR=8 dagen 

 

4. Commissies van de organisatie, werkgroepen etc.  

→       pm 

         Totaal tijdsbeslag voor OR-lid (minimum normen) 190 uur 
 
 
 

Conclusie & aanbevelingen 

1. Uitgaande van een arbeidsduur van ongeveer 1652 uur per jaar, komt een 
minimale tijdsbesteding voor het OR-werk voor een gewoon lid al gauw neer op 
ruim 0,1 fte. Dit is ongeveer een dagdeel per week.  

2. Bespreek in eerste instantie met je eigen leidinggevende en eventueel je team 
hoe je een dagdeel kan “vrij maken voor OR-werk”. Dus stoot een dagdeel per 
week aan huidige taken/werkzaamheden af. Hoe duidelijker je dit vanaf het 
begin regelt hoe beter. Het OR-werk “erbij doen” lukt nauwelijks gezien de 
werkdruk die de meeste werknemers sowieso al ervaren. OR-werk is ook 
gewoon werk en is dus een nieuwe taak die in de werkweek gepland moet 
worden. Als je als OR-lid hier geen goede afspraken over kan maken, bespreek 
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het dan als OR opnieuw met de bestuurder. Houd hieraan vast, want als je als 
OR-team geen tijd kan vrijmaken, dan kan je ook geen invloed gaan uitoefenen. 

3. Een logisch ritme is om af te spreken dat de OR eens in de twee weken bij 
elkaar komt. Het is erg handig om dit op een vast dagdeel in de week in te 
plannen. Daarmee is het OR-werk helder en zichtbaar voor de OR, de 
leidinggevenden en de collega’s.  

 
Voorbeeld vergadercyclus: 
Een veel voorkomende en goed werkende vergadercyclus bestaat uit de 
volgende stappen die je om de twee weken (op het vaste dagdeel) plant: 

o Overlegvergadering bestuurder (inclusief napraten en acties 
voor over 2 weken afspreken) 

o Werkbijeenkomst OR (half uurtje gezamenlijk en daarna 
zaken uitzoeken, voorbereiden, werkplannen maken en 
aansluitend als OR nabespreken) 

Informeel: Agenda-overleg (voorzitter, secretaris en bestuurder 
bespreken mondeling de agendapunten voor het komende overleg) 

o OR-vergadering (besluitvormend en strategiebepalend voor 
het komende overleg) 

o Na 6-8 weken is de cyclus rond en volgt weer de volgende 
overlegvergadering (inclusief uurtje OR-voorbespreking) 

 
 

Totaal tijdsbeslag voor voorzitter en secretaris 
Voor de voorzitter en secretaris hebben extra werkzaamheden. Daarbij kun je o.a. 

denken aan: 
➢ Notulen (opstellen, controleren etc);  
➢ voorbereiding vergaderingen OR en OV (verzamelen agendapunten, opstellen 

agenda, toelichting, stukken verzenden, reserveren zaal etc);   
➢ Informeel overleg / agenda overleg WOR-bestuurder 
➢ Postverwerking (archivering, selectie, beantwoorden etc) 
➢ Regelen scholing (selectie instituut, voorgesprek, regelen locatie, etc) 
➢ Opstelling jaarverslag 
➢ Onderhouden netwerk / contacten met belangrijke groeperingen voor de 

organisatie / OR (vertegenwoordiging van ondernemer, achterban, informele 
leiders, concurrenten, collega ondernemingen, deskundigen, vakorganisaties 
etc); 

➢ Bijwonen vergaderingen en bijeenkomsten intern en extern 
➢ Coachen, stimuleren, activeren van OR-leden (functioneringsgesprekken etc) 
➢ Signaleren ontwikkelingen van belang voor organisatie 
 
Ook het tijdsbeslag van de voorzitter en secretaris is van meerdere factoren 
afhankelijk, maar dit zal al gauw de dubbele tijd vergen als wat je voor een gewoon 
OR-lid kunt rekenen. 
 
Het recht op een ambtelijk secretaris staat niet in de WOR geregeld. Wel zijn er 
diverse cao’s die dit recht regelen. Gangbaar hierbij is 1 of 2 uren per zetel per 
week. 
 
Succes! 
Katrien Hugenholtz 
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