
 

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. 

 

 

 

In overleg met de bestuurder kan de OR ook een ambtelijk secretaris (AS) inhuren. 

De OR zal de bestuurder ervan moeten overtuigen dat het inhuren van een AS wenselijk is voor het 

functioneren van de OR. Soms staat er in de cao dat de OR recht heeft op ambtelijke ondersteuning van een 

aantal uren per OR-zetel per week. In Cao’s in de zorgsector kom je dit tegen. 

 

Heb je een ambtelijk secretaris van de OR nodig? 

Niet altijd. Een ambtelijk secretaris (AS) heeft ongeveer dezelfde taken als de secretaris van de OR, maar het is 

wel een aparte functie. En het verschil is ook dat een ambtelijk secretaris geen lid is van de OR. Een ambtelijk 

secretaris kan afhankelijk van niveau, kennis en ervaring op verschillende manieren worden ingezet. Het is 

belangrijk om als OR eerst na te gaan waar behoefte aan is en of het inhuren van een ambtelijk secretaris 

daarin past. De toegevoegde waarde van een AS kan zijn dat door deze door een hoop randzaken te regelen 

en te organiseren de gekozen OR-leden zich meer kunnen focussen op het OR-werk. 

 

 

 

Factsheet: de ambtelijk secretaris van een OR 

 Rob van der Ham 06- 51 82 95 49 

 Bart Beek 06- 51 20 13 53 

 e-mail info@oropmaat.nl 

  www.oropmaat.nl 

 

Belangrijk om te weten: 

• De ambtelijk secretaris (AS) is géén lid van de OR en heeft ook géén stemrecht bij (inhoudelijke) 

beslissingen van de OR 

• De OR moet toestemming hebben van de bestuurder om een AS aan te stellen.  

• Ondanks dat de ambtelijk secretaris geen OR lid is, geldt voor de AS (net als voor de OR leden) het 

volgende:  

- De AS moet zich houden aan de geheimhoudingsplicht (artikel 20, lid 2 WOR) 

- De AS is beschermd tegen benadeling (artikel 21 WOR) 

- De AS heeft recht op alle voorzieningen die de OR krijgt (artikel 17 WOR) 

 


