
SER geeft antwoord
  De SER verzorgt een vraagbaak over medezeggenschap 

en de Wet op de ondernemingsraden.

info@bedrijfscommissie.nl 
of 070 349 95 63

SER en 
governance

  De SER wil bevorderen dat 
medezeggenschapsorganen, 
bestuurder, en raad van 
commissarissen/raad van toezicht 
onderling een goede relatie hebben. 
  Daarnaast wil de SER dat de 
medezeggenschapsorganen 
actief worden betrokken bij de 
samenstelling van deze raden. 
  Ook wil de SER de dialoog tussen 
toezichthouder en medezeggenschap 
stimuleren en de positie van de 
(voordrachts)commissaris 
versterken.

SER bemiddelt
  De SER heeft bedrijfscommissies 
voor de marktsectoren ingesteld 
die bemiddelen bij een confl ict 
tussen de OR en de leiding van 
een onderneming of organisatie. 
Confl icten gaan vaak over: 
  •  Instelling van OR of personeels-

vertegenwoordiging (PVT);
 •  Instemmings- of adviesrecht;
  • OR-faciliteiten;
  • Verkiezingen;
  • Geheimhouding;
  • Gebrek aan wederzijds vertrouwen.

SER 2018

SER en scholing
  De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER
publiceerde een aanbeveling over het belang van kwalitatief 
goede scholing voor OR-leden. Ook stelt zij jaarlijks richtbedragen 
vast voor kwalitatief goede OR-cursussen. 
  Samen met de onafhankelijke Stichting Certifi cering Opleiding 
Ondernemingsraden (SCOOR) bewaakt de SER de kwaliteit van de 
opleidingen voor leden van ondernemingsraden. SCOOR doet dit door 
het certifi ceren van OR-opleidingsinstituten. Zie: www.scoor.nl/or-
opleidingen/scoor-register

SER EN 
MEDEZEGGENSCHAP

De SER heeft de wettelijke 
taak medezeggenschap te 

bevorderen. 

  Bij vragen of geschillen 
over het wettelijk 
scholingsrecht, 
kunnen de betrokken 
partijen terecht bij 
de scholingskamer 
(onderdeel van de 
bedrijfscommissies).

EEN GREEP UIT DE VELE 
PUBLICATIES:

  Voorbeeldreglement 
ondernemingsraden 
(inclusief digitale tool)

  Leidraad personeels-
vertegenwoordiging

  OR en geheimhouding 
  Vacatures en samen-
stelling OR: hoe krijgen 
we de OR vol?  

  Medezeggenschap en 
flexwerkers

67%
van de bedrijven 
met meer dan 50 
werknemers heeft

een OR

van de 
OR-leden is 
jonger dan 

35

28%

75%
van de onderne-

mingsraden benut 
niet al zijn scho-

lingsrechten

OR-
lidmaatschap 

is een kans voor 
professionele en 

persoonlijke 
ontwikkeling

Nederland 
telt meer dan

ondernemings-
raden

10.000 www.ser.nl/mz

OR-leden 
besteden gemiddeld 

per week aan 
OR-werk

Een beroep op de 
bedrijfscommissie 

is altijd gratis

€0,- 

8,3 uur

HOGE KWALITEIT
  Bedrijfscommissies bestaan uit 
vertegenwoordigers van werkgevers- 
en werknemersorganisaties en leveren 
daardoor praktische bemiddeling van 
hoge kwaliteit. 

   De SER en het Nationaal 
Register hebben de Alliantie 
Medezeggenschap & 
Governance opgericht; 
inmiddels nemen diverse 
partijen er aan deel. Het 
doel van de Alliantie is de 
samenwerking te bevorderen 
tussen raden van bestuur, 
ondernemingsraden en raden 
van commissarissen/toezicht.

61%
van de 

ondernemingsraden 
heeft de afgelopen 5 jaar 
te maken gehad met een 
confl ict waar men zelf 

niet uitkwam
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