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REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD (OR) 
 

 

Het reglement van de ondernemingsraad luidt als volgt: 

 

ARTIKEL 1 - BEGRIPSBEPALINGEN 

 

In dit reglement wordt verstaan onder:  

 

De ondernemer Stichting Ouderenzorg Oudewater, hierna te 

noemen de Wulverhorst: de bestuurder 

De onderneming Woonzorgcentrum de Wulverhorst 

De bestuurder De bestuurder van de stichting 

De ondernemer Het door de stichting geëxploiteerde 

woonzorgcentrum de Wulverhorst  

De wet Wet op de Ondernemingsraden (WOR) 

Werknemer  Diegene die een arbeidsovereenkomst heeft 

gesloten met de stichting 

Ondernemingsraad (OR) Het door de Wulverhorst ingesteld zelfstandig 

orgaan dat de gemeenschappelijke belangen van 

de medewerkers behartigt en functioneert op basis 

van de WOR.  

 

ARTIKEL 2 - DOELSTELLING 

 

De ondernemingsraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan van werknemers. De ondernemingsraad  heeft 

tot doel: 

▪ Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de medewerkers; 

▪ Het stimuleren van participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van medewerkers opdat zij 

zoveel mogelijk betrokken worden bij de regeling van arbeid in het onderdeel van de onderneming 

waarin zij werkzaam zijn.  

 

ARTIKEL 3 - TAKEN 

 

1. De ondernemingsraad heef tot taak om binnen het kader van de doelstellingen van de Wulverhorst de 

gemeenschappelijke belangen van de medewerkers te behartigen. De ondernemingsraad bevordert daarbij 

zoveel als in zijn vermogen ligt:  

▪ de naleving van de voor de Wulverhorst geldende voorschriften op het gebied van de 

arbeidsvoorwaarden,  de arbeidsomstandigheden en de arbeids-en rusttijden; 

▪ het werkoverleg, alsmede het overdragen van bevoegdheden in de onderneming; 

▪ het waken tegen discriminatie in de onderneming en het bevorderen van de gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en minderheden in de onderneming; 

▪ het bevorderen van de zorg van de onderneming voor het milieu.  

2. De leden van de ondernemingsraad zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle aan hen toegekende taken 

en bevoegdheden.  

3. De ondernemingsraad brengt een jaarverslag uit.  

4. De ondernemingsraad onderhoudt het contact met de achterban en legt hierover verantwoording af.  
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ARTIKEL 4 - SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD 

 

4.1 SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR 

1. De ondernemingsraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. 

2. De Wulverhorst draagt er zorg voor dat de (ex-)leden van de ondernemingsraad niet uit hoofde van hun 

lidmaatschap van de ondernemingsraad worden benadeeld.  

3. In de ondernemingsraad kunnen benoemd worden: 

▪ Werknemers die gedurende tenminste twaalf maanden in de onderneming werkzaam zijn op de 

dag voorafgaand aan de datum van de verkiezingen.  

4. In de samenstelling zal worden gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van alle medewerkers 

van de instelling. 

5. De leden van de ondernemingsraad treden om de 3 jaar tegelijk af en zijn eenmaal herbenoembaar.  

6. Wanneer de ondernemingsraad ophoudt te bestaan, spant de Wulverhorst zich in om zo snel mogelijk de 

ondernemingsraad opnieuw in te stellen.  

4.2 VOORZITTER EN SECRETARIS  

1. De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris. 

2. De voorzitter: 

▪ stelt in overleg met de bestuurder en de secretaris van de ondernemingsraad de agenda vast; 

▪ is belast met de leiding van de (vergaderingen van de) ondernemingsraad; 

▪ vertegenwoordigt de ondernemingsraad zowel intern en extern; 

▪ ziet toe op de naleving van dit reglement; 

▪ ziet erop toe dat de ondernemingsraad zijn taak naar vermogen uitvoert. 

3. De secretaris is belast met de correspondentie van de ondernemingsraad alsmede de voorbereidingen en 

afwikkelingen omtrent de vergaderingen. 

4. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. 

5. Indien er juridische procedures dan wel hoorzittingen in het kader van de wetgeving omtrent 

medezeggenschap plaatsvinden, spreek de ondernemingsraad af wie de ondernemingsraad daar 

vertegenwoordigd.  

 

ARTIKEL 5 – KANDIDAATSTELLING EN VERKIEZINGEN 

 

5.1 KANDIDAATSTELLING 

 

1. Kiesgerechtigd zijn de werknemers die gedurende tenminste zes maanden in de onderneming werkzaam 

zijn op de dag voorafgaande aan de datum van de verkiezingen. 

2. Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de werknemers die gedurende tenminste 12 maanden in 

de onderneming werkzaam zijn op de dag voorafgaand aan de datum van de verkiezingen. 

 

5.2 VERKIEZINGEN 

 

1. De organisatie van de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad geschiedt onder de 

verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad.  

2. De ondernemingsraad kan de organisatie van de  verkiezing opdragen aan een commissie. 
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3. De ondernemingsraad bepaalt in overleg met de Wulverhorst de datum van de verkiezingen, alsmede de 

tijdstippen van aanvang en einde van de stemming. De secretaris van de verkiezingscommissie doet van een 

en ander mededeling aan de Wulverhorst, aan de werknemers en aan de vakverenigingen. 

4. De datum van de verkiezingen ligt niet eerder dan 4 weken en niet later dan 2 weken voor het einde van de 

zittingsperiode van de aftredende leden van de ondernemingsraad. 

5. De ondernemingsraad kan zich bij de verkiezingen laten bijstaan door een of meer stembureaus, elk 

bestaande uit twee of drie werknemers. 

6. Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen zijn te vervullen in de ondernemingsraad, dan 

vinden er geen verkiezingen plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen. 

 

5.3 KANDIDATEN 

 

1. Uiterlijk 10 weken voor de verkiezingsdatum stelt de ondernemingsraad een lijst op van de in de 

onderneming werkzame personen die op de verkiezingsdatum verkiesbaar en/of kiesgerechtigd zijn en 

maakt deze lijst in de onderneming bekend. 

2. Kandidaatstelling geschiedt door indiening van een lijst van een of meer kandidaten bij de secretaris van de 

ondernemingsraad. Deze verstrekt een gedagtekend bewijs van ontvangst, gesteld aan diegene die de lijst 

heeft ingediend. 

3. Tot uiterlijk 7 weken voor de verkiezingsdatum kunnen werknemersorganisaties kandidaatstellingslijsten 

indienen. 

4. Binnen 1 week nadat de in artikel 4.1-5  bedoelde termijn is verstreken, bepaalt de ondernemingsraad het 

aantal handtekeningen dat nodig is voor het indienen van de kandidatenlijsten door diegene die geen lid zijn 

van een werknemersorganisatie welke een kandidatenlijst heeft ingediend. 

5. Tot uiterlijk 4 weken voor de verkiezingsdatum kunnen de in lid 4 bedoelde kandidaatstellingslijsten bij de 

secretaris van de ondernemingsraad worden ingediend. 

6. Bij elke kandidatenlijst wordt voor iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring 

overlegd, dat deze kandidaat de kandidatuur aanvaardt. 

7. De naam van de kandidaat mag slechts eenmaal op één kandidatenlijst voorkomen. 

8. De ondernemingsraad onderzoekt of de ingediende kandidatenlijst en de daarop voorkomende kandidaten 

voldoen aan de eisen van de wet en dit reglement. 

9. De ondernemingsraad verklaart een kandidatenlijst die niet aan de in het vorig lid gestelde bedoelde eisen 

voldoet, ongeldig en deelt dit onverwijld schriftelijk mede aan degene(n) die de kandidatenlijst heeft 

(hebben) ingediend. Gedurende één week na de kennisgeving hiervan bestaat de gelegenheid de 

kandidaatstelling aan de gestelde vereisten aan te passen.  

10. De kandidatenlijsten worden uiterlijk 2 weken voor de verkiezingsdatum door de ondernemingsraad aan de 

in de onderneming werkzame personen en de ondernemer bekend gemaakt. 

 

5.4 WIJZE VAN STEMMING 

 

1. De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming. 

2. Door of namens de ondernemingsraad wordt op de verkiezingsdatum op de daartoe door de 

ondernemingsraad aangewezen plaatsen aan iedere kiesgerechtigde persoon een gewaarmerkt stembiljet 

uitgereikt. Op dit biljet staan de te kiezen kandidaten vermeld. Dadelijk na de invulling doet de 

kiesgerechtigde persoon dit stembiljet in een daartoe bestemde bus, of goed afgesloten kartonnen doos. 

3. Iedere kiesgerechtigde persoon kan voor ten hoogste twee andere kiesgerechtigden een stembiljet invullen, 

mits hij/zij door deze persoon schriftelijk daartoe is gemachtigd. 

4. Iedere kiesgerechtigde persoon brengt drie stemmen uit, met dien verstande dat hij op iedere kandidaat 

slechts één stem kan uitbrengen. 



 

 

 

Versie:  1.0 Aantal pagina’s 11 

Datum goedgekeurd:  26-10-2021 Verantwoordelijk voor inhoud:  Bestuurssecretariaat  

Volgende evaluatie:                                                  26-10-2024 

 
 

4 

5. Na het einde van de stemming stelt de ondernemingsraad het aantal geldige stemmen vast, dat op elke 

kandidaat is uitgebracht. 

6. Ongeldige zijn de stembiljetten: 

▪ Die niet door of namens de ondernemingsraad zijn gewaarmerkt; 

▪ Waaruit niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt; 

▪ Waarop niet het vereiste aantal stemmen is uitgebracht. 

 

5.5 KIESSTELSEL 

 

1. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich verenigd hebben. 

Indien voor de laatste te bezetten zetel meerdere kandidaten zijn, die een gelijk aantal stemmen op zich 

verenigd hebben, beslist het lot tussen hen. 

2. De uitslag van de verkiezingen wordt door de ondernemingsraad vastgesteld en volledig bekendgemaakt 

aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen alsmede aan degene die 

kandidatenlijsten hebben ingediend. 

3. De gebruikte stembiljetten worden door de secretaris van de ondernemingsraad in een of meer gesloten 

enveloppen tenminste drie maanden bewaard. 

 

ARTIKEL 6 – VOORZIENING IN TUSSENTIJDSE VACATURES 

 

1. In geval van tussentijdse vacatures in de ondernemingsraad wijst de ondernemingsraad tot opvolger van het 

betrokken lid de kandidaat aan die blijkens de vastgestelde en volledig bekend gemaakte uitslag van de 

laatstgehouden verkiezingen, bedoeld als in artikel 5 daarvoor als eerste in aanmerking komt. 

2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. 

3. Indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, wordt in de vacature voorzien door het 

houden van tussentijdse verkiezingen, tenzij binnen 6 maanden algemene verkiezingen plaatsvinden. 

4. Degene die optreedt ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip waarop 

degene in wiens plaats hij komt had moeten aftreden. 

 

ARTIKEL 7 -  EINDE LIDMAATSCHAP  

 

1. Het lidmaatschap van de ondernemingsraad eindigt:  

A. door opzegging van het lidmaatschap;  

B. door het eindigen van het dienstverband van de werknemer; 

C. door het verstrijken van de zittingstermijn, behoudens eventuele herbenoeming;  

D. door overlijden. 

 

ARTIKEL 8 – OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING  

 

1. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de 

ondernemingsraad en de Wulverhorst wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. Dit geldt in 

het bijzonder voor situaties waarbij een lid van de ondernemingsraad zich tevens inzet als vrijwilliger bij de 

Wulverhorst.  

2. Indien de ondernemingsraad constateert dat er een tegenstijdig belang bestaat en zij van oordeel is dat er 

sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het 

betreffende lid van de ondernemingsraad mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat 

er in elk geval uit dat het betreffende lid van de ondernemingsraad niet deel zal nemen aan de discussie en 

besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen 
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optreden. Indien de ondernemingsraad van oordeel is dat er sprake is van een structurele 

onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de ondernemingsraad er voor zorgdragen dat de 

onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het betreffende lid aftreden.  

3. Indien de voorzitter van de ondernemingsraad een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal de 
vicevoorzitter van de ondernemingsraad als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang 
is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het 
moment van diens vervanging.  

4. De ondernemingsraad oordeelt niet dat een tegenstrijdig belang bestaat of geacht wordt te bestaan, dan 

nadat zij met het betreffende lid heeft gesproken.  

 

ARTIKEL 9 – WERKWIJZE EN BESLUITVORMING 

 

9.1 BESLUITVORMING 

 

1. Ieder lid heeft stemrecht. De ondernemingsraad besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen.  

2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

3. Zolang in een vergadering van de ondernemingsraad alle in functie zijnde leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende 

onderwerpen, bij gewone meerderheid van de uitgekomen stemmen, ook al zijn voorschriften voor het 

oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 

4. De ondernemingsraad kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de 

ondernemingsraad aanwezig of vertegenwoordigd is.  

 

9.2 VERGADERINGEN 

1. De ondernemingsraad en de Wulverhorst komen bijeen volgens een door hen in overleg jaarlijks vast te 

stellen vergaderschema en voorts binnen twee weken nadat de (minimaal 2 leden van de) 

ondernemingsraad, de voorzitter of de Wulverhorst een schriftelijk gemotiveerd verzoek hiertoe heeft 

ingediend. 

2. De bijeenroeping geschiedt door het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad of het secretariaat van de 

ondernemingsraad door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens spoedeisende 

gevallen geschiedt de bijeenroeping tenminste 7 dagen voor de te houden vergadering. 

3. Alle leden van de ondernemingsraad hebben het recht onderwerpen te agenderen. Ook niet-leden kunnen 

agendapunten bij de voorzitter van de ondernemingsraad indienen.  

4. Toegang tot de vergadering hebben: 

A. de leden van de ondernemingsraad;  

B. de bestuurder, tenzij de ondernemingsraad aangeeft zonder de bestuurder te willen vergaderen 

C. derden, op uitnodiging van de ondernemingsraad of de bestuurder;  

D.  een afvaardiging van de raad van toezicht: tweemaal per jaar.  

5. De Wulverhorst wordt in de vergadering vertegenwoordigd door de bestuurder; 

6. Een vergadering kan slechts worden gehouden als ten minste de helft van het aantal leden van de 

ondernemingsraad aanwezig is. Indien een vergadering op grond hiervan niet doorgaat, wordt een nieuwe 

vergadering gepland met dezelfde agenda. Deze vindt plaats in de eerste of tweede week na de afgelaste 

vergadering. Deze tweede vergadering wordt gehouden ongeacht het aantal aanwezige leden van de 

ondernemingsraad. 

7. Zowel de ondernemingsraad als de bestuurder kunnen zich tijdens de vergadering laten bijstaan door één 

of meerdere deskundigen indien dit voor de behandeling van en bepaald onderwerp redelijkerwijs nodig is. 
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Zij stellen elkaar hiervan tijdig vooraf in kennis. 

8. Wanneer de bestuurder of de ondernemingsraad ten aanzien van een bepaald onderwerp afzonderlijke 

beraad wenselijk acht, kan de vergadering door de voorzitter worden geschorst.  

9. De Wulverhorst en de ondernemingsraad voeren minimaal eenmaal per jaar overleg over:  

- het werktijdenbeleid en het medezeggenschap van de werknemers hierbij; 

- het contractenbeleid, waarbij het aangaan van arbeidsovereenkomsten met een hogere 

arbeidsduur en het vergroten van de omvang van deeltijdcontracten speciaal aandachtspunt is; 

- knelpunten in de uitvoering van de werktijdenregeling.  

- de thema’s  werkdruk en veiligheid in het kader van het arbobeleid. 

9.3  SECRETARIAAT 

1. Het secretariaat van de ondernemingsraad verstuurt in overleg met het dagelijks bestuur van de 

ondernemingsraad de agenda en de bijbehorende vergaderstukken voorafgaand aan de vergadering aan alle 

leden van de ondernemingsraad en/of andere aanwezigen bij de vergadering. De agenda dient uiterlijk 7 

dagen voorafgaand aan de vergadering verspreidt te worden, behoudends spoedeisende gevallen. 

2. Het secretariaat van de ondernemingsraad verzorgt de notulen van de vergadering. Indien het een 

vergadering buiten aanwezigheid van de bestuurder betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de 

vergadering op welke wijze de notulering zal plaatsvinden. Het secretariaat van de ondernemingsraad zendt 

de notulen zo spoedig mogelijk toe aan de leden van de ondernemingsraad. Tenzij een lid van de 

ondernemingsraad binnen een week na bedoelde toezending met een reden toegelicht bezwaar heeft 

gemaakt tegen de inhoud van het verslag, maakt het secretariaat van de ondernemingsraad het verslag 

bekend aan de in de Wulverhorst werkzame personen. 

3. Indien een bezwaar als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, maakt het secretariaat van de 

ondernemingsraad het verslag pas bekend nadat de ondernemingsraad over het bezwaar heeft beslist.   

4. In het secretariaat van de ondernemingsraad wordt voorzien door de bestuurder van de Wulverhorst, die 

tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de ondernemingsraad. 

ARTIKEL 10 - INFORMATIEVOORZIENING 

1. De Wulverhorst verstrekt de ondernemingsraad tijdig en (zo mogelijk) schriftelijk alle informatie betreffende 

de Wulverhorst en gelieerde stichtingen/verenigingen die de raad redelijkerwijs nodig heeft voor het naar 

behoren uitoefenen van zijn taak.  

2. De ondernemingsraad en de afzonderlijke leden van de ondernemingsraad hebben een eigen 

verantwoordelijkheid om van de Wulverhorst alle informatie te verlangen die zij nodig heeft om zijn taken 

goed te kunnen vervullen. Indien de ondernemingsraad dit geboden acht, kan hij met instemming van de 

bestuurder informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de Wulverhorst.  

3. De bestuurder zal op verzoek te allen tijde uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van de 

ondernemingsraad mondeling dan wel schriftelijke inlichtingen verstrekken over al hetgeen waarover de 

ondernemingsraad geïnformeerd wenst te worden. 

4. De Wulverhorst verstrekt de ondernemingsraad voorts ten minste tweemaal per jaar mondeling of 

schriftelijk algemene gegevens over het beleid, de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming in 

het verstreken tijdvak en doet mededeling over de verwachtingen ten aanzien van het komende tijdvak. 

Mede ten behoeve van deze bespreking verstrekt de Wulverhorst de ondernemingsraad ten minste eenmaal 

per jaar gegevens inzake: 

▪ de aantallen en de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen, alsmede inzake 

het door de Wulverhorst in het afgelopen jaar ten aanzien van die personen gevoerde sociale beleid. De 

Wulverhorst doet daarbij tevens mondeling of schriftelijk mededeling van zijn verwachtingen ten aan 



 

 

 

Versie:  1.0 Aantal pagina’s 11 

Datum goedgekeurd:  26-10-2021 Verantwoordelijk voor inhoud:  Bestuurssecretariaat  

Volgende evaluatie:                                                  26-10-2024 

 
 

7 

zien van de ontwikkeling van de personeelsbezetting in het komende jaar, alsmede van het door de 

Wulverhorst in dat jaar te voeren sociale beleid.  

▪ de op grond van een uitzendovereenkomst in de onderneming werkzame personen en doet daarbij 

tevens mededeling ten aanzien van de te verwachten ontwikkelingen wat betreft het aantal op basis van 

een uitzendovereenkomst werkzame personen in het komende jaar. 

▪ De hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per verschillende groep 

van de in de Wulverhorst werkzame personen, inclusief de afspraken met het bestuur en het 

toezichthoudend orgaan. 

5. De informatie afkomstig van de bestuurder van de Wulverhorst kan zowel in als buiten vergadering 

beschikbaar worden gesteld. Indien van toepassing wordt de bijbehorende documentatie voorafgaand aan 

de vergadering toegezonden. 

 

 

ARTIKEL 11 - COMMISSIES 

1. De ondernemingsraad kan indien gewenst uit zijn midden commissies instellen die onder volledige 

verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad de besluitvorming of advisering van de ondernemingsraad 

voorbereiden. De ondernemingsraad kan deskundige niet-leden benoemen in een commissie na overleg met 

de bestuurder.  

2. De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden, duur en werkwijze van iedere commissie kunnen nader 

worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door bestuurder worden vastgesteld. 

 

ARTIKEL 12 – KOSTEN EN FACILITEITEN 

1. De Wulverhorst staat de ondernemingsraad het gebruik toe van de voorzieningen die hij redelijkerwijs nodig 

heeft voor de vervulling van zijn taak.  

2. De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad 

komen ten laste van de Wulverhorst.  

3. De kosten voor het voeren van rechtsgedingen in het kader van de WOR, komen alleen ten laste van de 

Wulverhorst indien deze hierover vooraf in kennis is gesteld. 

4. Onvoorziene kosten die niet onder een van bovenstaande bepalingen vallen vraagt de ondernemingsraad 

gemotiveerd aan bij de Wulverhorst.  

5. Nadere afspraken met betrekking tot kosten en faciliteiten worden jaarlijks tijdens de begrotingsbespreking 

vastgelegd. 

ARTIKEL 13 – ADVIESRECHT 

 

ARTIKEL 13.1  –ADVIESRECHT 

1. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk 

door hem voorgenomen besluit tot: 
A. overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan; 
B. het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over, een andere 

onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het 

verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming, waaronder begrepen het 

aangaan, in belangrijke mate wijzigen of verbreken van een belangrijke financiële deelneming 

vanwege of ten behoeve van een dergelijke onderneming; 
C. beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan; 
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D. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming; 
E. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van 

bevoegdheden binnen de onderneming. 
F. wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent; 
G. het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten; 
H. het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming; 
I. het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming; 
J. het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van 

een andere ondernemer, tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van werkzaamheden in de 

onderneming; 
K. invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening; 
L. het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het 

milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en 

administratieve voorziening in verband met het milieu; 
M. vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico, bedoeld in artikel 40, 

aanhef en eerste lid, onderdeel a, artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel b, of artikel 40, aanhef 

en eerste lid, onderdeel c, van de Wet financiering sociale verzekeringen; 
N. het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de 

onderneming betreffende een der hiervoor bedoelde aangelegenheden. 

ARTIKEL 13.2 – INSTEMMINGSRECHT 

1. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen 

besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: 
A. regelingen op grond van een  pensioen overeenkomt, een winstdelingsregeling of een spaarregeling; 
B. een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling; 
C. een belonings- of een functiewaarderingssysteem; 
D. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-

integratiebeleid; 
E. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid; 
F. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding; 
G. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling; 
H. een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk; 
I. een regeling op het gebied van het werkoverleg; 
J. een regeling op het gebied van de behandeling van klachten; 
K. een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in 

de onderneming werkzame personen; 
L. een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle 

op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen; 
M. een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, als bedoeld 

in artikel 2, eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders; 
N. een regeling inzake het door de onderneming gevoerde beleid met betrekking tot de gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van alle elementen en voorwaarden van beloning. 
een en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame 

personen. 

 ARTIKEL 13.3 – ADVIESPROCEDURE  
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1. De Wulverhorst vraagt de ondernemingsraad advies op een zodanig tijdstip dat het advies wezenlijk van 

invloed kan zijn op het te nemen besluit.  

2. De Wulverhorst legt het te nemen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad voor. De adviesaanvraag 

bestaat in ieder geval uit:  

a. het voorgenomen besluit waarover advies wordt gevraagd; 

b. de beweegredenen voor het te nemen besluit; 

c. de gevolgen die het besluit zal hebben, in het bijzonder voor de werknemers; 

d. de naar aanleiding van het besluit te nemen maatregelen; 

e. het te volgen tijdspad. 

3. De ondernemingsraad en de Wulverhorst komen een termijn overeen waarbinnen het advies of het besluit 

met betrekking tot instemming met het voorgenomen besluit zal worden uitgebracht. Als de 

ondernemingsraad binnen deze termijn geen advies heeft gegeven, geeft hij daarmee aan geen gebruik te 

maken van zijn adviesrecht.  

4. De ondernemingsraad kan afzien van zijn adviesrecht. Dit laat hij de Wulverhorst zo snel mogelijk weten. 

5. De instemming zoals bedoeld in artikel 13.2 is niet vereist, voorzover de betrokken aangelegenheid voor de 

onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van 

arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. Instemming met betrekking tot artikel 

13.2-A is eveneens niet vereist voor zover sprake is van een verplichte deelneming in een 

bedrijfstakpensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.  

6. De ondernemingsraad brengt met betrekking tot een voorgenomen besluit als bedoeld in artikel 13.1 en 

13.2 geen advies uit dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste eenmaal overleg is gepleegd 

tijdens een vergadering.  

7. De Wulverhorst neemt geen van een schriftelijk door de ondernemingsraad uitgebracht advies afwijkend 

besluit dan nadat dit besluit, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, ten minste eenmaal met de 

ondernemingsraad overleg is gepleegd. 

8. De Wulverhorst doet van een besluit over een onderwerp in artikel 13.1 waarover de ondernemingsraad 

schriftelijk advies heeft uitgebracht, schriftelijk mededeling aan de ondernemingsraad en voor zover hij van 

het advies afwijkt onder opgave van redenen. Tenzij het besluit overeenstemt met het advies van de 

ondernemingsraad schort de Wulverhorst de uitvoering van zijn besluit op tot een maand na de dag waarop 

de ondernemingsraad van dat besluit in kennis is gesteld. De verplichting vervalt wanneer de 

ondernemingsraad zulks te kennen geeft. 

9. Een besluit als in artikel 13.2, genomen zonder de instemming van de ondernemingsraad of van de 

kantonrechter, is nietig, indien de ondernemingsraad tegenover de Wulverhorst schriftelijk een beroep op 

de nietigheid heeft gedaan. De ondernemingsraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een 

maand nadat de Wulverhorst hem het betreffende besluit heeft meegedeeld dan wel, bij gebreke van deze 

mededeling, de ondernemingsraad is gebleken dat de Wulverhorst uitvoering of toepassing geeft aan het 

betreffende besluit. 

10. De ondernemingsraad is bevoegd de Wulverhorst ongevraagd te adviseren inzake de in artikel 13.1 en 13.2 

genoemde en andere onderwerpen, die voor de medewerkers van belang zijn.  

ARTIKEL 14 – OPENBAARHEID VAN STUKKEN  

 

1. De Wulverhorst maakt binnen tien dagen na vaststelling de volgende documenten openbaar: 

a. het kwaliteitsverslag; 

b. de jaarrekening; 

2. De ondernemingsraad en de Wulverhorst maken afspraken over de wijze van openbaarmaking. De 

Wulverhorst hanteert de principes van Good Governance. 
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3. Op verzoek verstrekt de Wulverhorst medewerkers en/of vertegenwoordigers afschriften van de 

geopenbaarde stukken. 

ARTIKEL 15 –SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 

1. De ondernemingsraad wordt door de Wulverhorst, volgens de adviesprocedure, in de gelegenheid 

gesteld advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een 

bestuurder van de Wulverhorst. 

2. De ondernemingsraad wordt door de Wulverhorst, volgens de adviesprocedure, in de gelegenheid 

gesteld advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de raad van 

toezicht.  

ARTIKEL 16 - BEZWAARREGELING 

1. Tegen een besluit van de ondernemingsraad kan iedere belanghebbende binnen een week na de 

bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij de ondernemingsraad met betrekking tot: 

A. de bepaling van de datum van de verkiezingen en de tijdstippen van het begin en het einde van de 

stemming; 

B. de opstelling van de lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen; 

C. de geldigheid van de kandidatenlijst; 

D. de vaststelling van de uitslag van de verkiezing ; 

E. de voorziening in een tussentijdse vacature. 

2. De ondernemingsraad beslist zo spoedig mogelijk op het bezwaar en treft daarbij zo nodig de 

noodzakelijke voorzieningen.  

ARTIKEL 17 - GESCHILLENREGELING 

1. Geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de 

Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.  

2. Van een geschil over de uitvoering van dit reglement is sprake als de ondernemingsraad of de Wulverhorst 

te kennen heeft gegeven een geschil aanwezig te achten. 

ARTIKEL 18 – VERTROUWELIJKHEID 

 

1. De ondernemingsraad zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de 

uitoefening van zijn taak heeft verkregen, de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke 

informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de ondernemingsraad 

openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve: 

▪ voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving; 

▪ voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van een bindende uitspraak van de rechter of een 

ander overheidsorgaan; 

▪ voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van een contractuele verplichting met een 

zorgverzekeraar; 

▪ als is vastgesteld dat deze informatie door de Wulverhorst is geopenbaard of op ander wijze ter 

beschikking van het publiek is gekomen.  

2. Bovenstaande geldt ook voor het secretariaat, eventuele adviseurs en/of ondersteuners die de 

ondernemingsraad bijstaan. 
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ARTIKEL 19 – SLOTBEPALING 

 

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de ondernemingsraad, na overleg met de 

bestuurder, met inachtneming van de wettelijke bepalingen. 

2. Wijzigingen c.q. aanvullingen van dit reglement kunnen zowel door de ondernemingsraad als door de 

bestuurder worden voorgesteld.  

3. Voorgenomen wijzigingen van dit reglement worden voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad.  

4. Wijziging c.q. aanvulling van dit reglement vindt plaats bij besluit van de bestuurder.  

5. Dit reglement zal jaarlijks worden geëvalueerd teneinde te bepalen in hoeverre het reglement nog voldoet 

aan de geldende (zorg)wet- en regelgeving. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer 

geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.  De Wulverhorst zal de ongeldige 

bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan 

zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.  

6. Dit reglement treedt in werking op 27 november 2017. 

 

 

 


