
Toevoegen aan Artikel 6A Faciliteiten t.b.v. de Ondernemingsraad (OR) 
 

Extra bevoegdheden OR 

Lid 3: De OR doet jaarlijks een schriftelijk voorstel aan de werkgever voor de benodigde middelen 
voor de werkzaamheden in het komende jaar betreffende de bevoegdheden die in deze cao aan de 
OR zijn toegekend. In dit voorstel zijn o.a. opgenomen: 

 Benodigde tijd voor het OR-werk van leden, secretaris en voorzitter 
 Benodigde tijd en budget voor kennisontwikkeling 
 Benodigde secretariële ondersteuning  
 Benodigde budget voor ondersteuning door deskundigen 
 Benodigde achterbanraadpleging 

De werkgever neemt vervolgens een besluit over het OR-voorstel. Afwijking door de werkgever van 
het OR-voorstel is alleen schriftelijk en gemotiveerd mogelijk. De werkgever zal zijn besluit binnen 3 
weken bekend maken aan de OR. 
Wanneer nodig kan de OR tussentijds een voorstel doen om de benodigde middelen uit te breiden.   

Lid 4: Als de werkgever en OR geen overeenstemming bereiken over de benodigde middelen voor de 
werkzaamheden van de OR dan kunnen met de OR geen afspraken worden gemaakt die in de cao zijn 
gedelegeerd om met de OR overeen te komen. De werkgever zal dan over deze onderwerpen 
overleggen met de vakorganisaties (niveau 2, artikel 2 lid 1). 

Lid 5: De OR heeft na overleg met de werkgever te allen tijde het recht afspraken die in de cao zijn 
gedelegeerd om met de OR overeen te komen, over te dragen naar de vakorganisaties.  Het overleg 
over deze onderwerpen vindt dan plaats op niveau 2 (artikel 2 lid 1 & lid 3).  

Lid 6: Bij het ontbreken van een OR zullen afspraken die in de cao zijn gedelegeerd om met de OR 
overeen te komen, worden overeengekomen met de vakorganisaties. 

Lid 7: De OR heeft het recht zich gedurende de overlegvergadering waarin de gedelegeerde 
arbeidsvoorwaarden worden besproken, zich te laten adviseren en te vertegenwoordigen. De door 
de OR aangewezen adviseur(s) en/of vertegenwoordiger(s) mogen deze overlegvergadering bijwonen 
na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring. (Voor ondersteuning door bestuurders van 
een van de vakverenigingen zie artikel 2 lid 1, niveau 3). 

Lid 8: Werkgever stelt met de OR een schriftelijk overeenkomst vast waarin opgenomen de 
procedure over de wijze van het tot stand komen van afspraken die in de cao naar de OR zijn 
gedelegeerd.  De leden 1 tot en met 7 van dit artikel maken onderdeel uit van deze overeenkomst. 
Daarnaast worden in deze overeenkomst de bevoegdheden van de OR met betrekking tot de door de 
cao gedelegeerde onderwerpen vastgelegd, de frequentie van het overleg hierover en de duur van 
de gemaakte afspraken. 

Lid 9: De werkgever zendt een door hem en de OR getekende versie van de overeenkomst aan de 
bedrijfscommissie van de SER, conform artikel 32 lid 2 van de WOR.  

Lid 10: De bepalingen van de WOR blijven onverminderd van toepassing.  



Toevoegen: HOOFSTUK 9 DUURZAME INZETBAARHEID 

Art 43 Budget voor Duurzame Inzetbaarheid  

Lid 1: Op bedrijfsniveau is een collectief budget beschikbaar van minimaal 1,25% van de 
brutoloonsom. Onder duurzame1 inzetbaarheid vallen de uitgaven voor: 

 Verzuim en begeleiding boven de wettelijke verplichtingen 
 Doelgroepenbeleid in het kader van di 
 Opleidingen 
 Speciale projecten in het kader van di 

Lid 2: De brutoloonsom voor het vaststellen van het budget in lid 1 is het totaal van de uitbetaalde 
bruto maandinkomens gedurende het jaar inclusief het vakantiegeld (loonstaat kolom…?). De 
werkgeverslasten, onkostenvergoedingen en toeslagen maken geen onderdeel uit van deze 
brutoloonsom. 

Lid 3: De werkgever behoeft instemming van de OR als deze het budget wil vormgeven als een 
individueel duurzaam inzetbaarheidsbudget met daarbij vastgestelde bestedingsdoelen. Bijvoorbeeld 
voor een duurzame inzetbaarheidsanalyse, opleiden, ontwikkelen, coachen, sporten en specifieke 
cursussen zoals stoppen met roken.  

Lid 4: Binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar stuurt de werkgever een schriftelijk rapportage 
aan de OR over de uitgaven voor duurzame inzetbaarheid. Deze rapportage wordt besproken in de 
overlegvergadering met de werkgever.  

Lid 5: De werkgever stuurt de in lid 4 genoemde rapportage gelijktijdig aan de sociale partners.  

Artikel 44 Overige onderwerpen van duurzame inzetbaarheid  
De werkgever stelt in overleg met de OR een beleid vast voor: 

 De mogelijkheid voor werknemers tot het doen van een loopbaanscan 
 De wijze en de frequentie van medewerkerstevredenheidsonderzoek en de opvolging van de 

uitkomsten 
 De mogelijkheid van werknemers tot het verkrijgen van financieel advies 
 Het recht van medewerkers op Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) 

 

                                                           
1 Sociale Partners hebben duurzame inzetbaarheid gedefinieerd als een gezamenlijk opgesteld ‘sociaal contract’ 
tussen werkgever en werknemer, met als doel dat de werknemer op een gezonde, vitale, zo optimaal mogelijke 
wijze, zijn loopbaan bij zijn werkgever kan doorlopen; in specifieke gevallen eventueel bij een andere 
werkgever. De opzet, inzet en realisatie van het contract is een gedeelde, gezamenlijke verantwoordelijkheid. 


