
 

Over OR op Maat 
Een klein team met meer dan 30 jaar ervaring in medezeggenschap. Geen organisatie, en dus ook geen OR, is hetzelfde. OR op Maat levert daarom 

maatwerk. Uitgangspunt bij de advisering en begeleiding is het maximaal benutten van de beschikbare kennis en capaciteit van (huidige) OR en de 

onderneming. Ontwikkelen van kennis, vaardigheden en gedrag is belangrijk maar OR op Maat maakt juist het verschil in de praktische toepassing daarvan. 

 

 

De rol die een secretaris van de ondernemingsraad (OR) heeft is heel afwisselend. Samen met de voorzitter 

vormt deze persoon het dagelijks bestuur (DB) van de OR. Natuurlijk is de secretaris van een OR als eerste 

verantwoordelijk voor de secretariële werkzaamheden. Denk hierbij aan het organiseren van de vergaderingen 

en het maken van de verslagen. Maar een goede secretaris helpt ook bij het uitzoeken van beleidsmatige 

onderwerpen en het behandelen van advies- en instemmingsverzoeken. Daarnaast kan de secretaris ook een 

rol spelen bij het adviseren en coachen van de OR leden.   

 

Waarom heb je een secretaris van de OR nodig? 

In de wet staat over deze functie niets genoemd. Maar vanuit praktisch oogpunt is een secretaris zeker een 

aanrader! Wel wordt in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in diverse artikelen (bijvoorbeeld artikel 20 

en 23) verwezen naar het “secretariaat” van de OR. 

De belangrijkste taken van een OR secretaris 

• Het regisseren van de activiteiten binnen een OR 

• Contactpersoon zijn voor het management van de onderneming, voor het plannen en organiseren van 

vergaderingen en de inzet van OR leden 

• Het bewaken van de afgesproken tijdsplanningen 

• Het enthousiasmeren, adviseren en coachen van OR leden 

• Het (mede) organiseren van de verkiezingen voor de ondernemingsraad 

• Het faciliteren en adviseren van de OR en commissies 

• Het organiseren van scholingsdagen 

• Verantwoordelijk voor de communicatie met de medewerkers. Bijvoorbeeld als lid commissie 

Communicatie & PR 

• Het opstellen van het jaarverslag 

• Verantwoordelijk voor het verspreiden van kennis van (actualiteiten) wet- en regelgeving (WOR)  

Factsheet: de secretaris van een OR 

De belangrijkste vaardigheden van een OR secretaris 

• Basiskennis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Arbowet 

• Kennis van administratieve en secretariële processen 

• Communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 

• Kennis van de organisatie waarin de OR werkzaam is 

• Politiek- en omgevingsbewustzijn hebben. Moet de situatie in een organisatie goed kunnen inschatten om 

hierop zo effectief mogelijk te kunnen inspelen. 

• Het kunnen stimuleren van en samenwerken met verschillende stakeholders in de organisatie 

• Kennis over scholingsmogelijkheden op OR gebied 
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