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Informatie over de cursus  

 

  

Datum Maandag 31 oktober 2016 

Aantal dagen 1 

Plaats Waarschijnlijk: Beurs van Berlage, 

Ingang Oudebrugsteeg nr 9 

Amsterdam 

Cursusleiding Lieuwe de Vries, KGCA, e-mail: lieuwe@kgca.nl 

Deelnemers  3 personen van Bibliotheek Ijmond Noord 

 2 personen van Bibliotheek Mar en Faen  

Mee te nemen literatuur 

(indien beschikbaar) 

 Inzicht in de ondernemingsraad, 26e druk (= editie 2015, maar 

de 10e t/m 21e druk zijn ook nog bruikbaar) 

 CAO Openbare Bibliotheken. 2016-2019 

 Cursusmateriaal (wordt uitgereikt) 

Werktijden Ochtend: van 9:15 tot 12:30 uur 

Middag: van 13:30 tot 16:30 uur 

Bereikbaarheid Vanaf Station Amsterdam Centraal loop je het Damrak op (d.w.z. 

rechtdoor lopen over de brede weg langs het water met o.a. veel 

trams). Zodra het water ophoudt vind je aan je linkerhand de Beurs van 

Berlage. Sla nog voor de beurs het straatje links af in (tussen de Beurs 

en het water), dit is de Oudebrugsteeg en kies de ingang met nummer 9. 

 

Vanwege de moeilijke bereikbaarheid van het centrum van Amsterdam 

èn de zeer hoge parkeerkosten is de auto niet aan te bevelen. Er zijn 

wel verschillende parkeergarages in de omgeving: voor het station, bij 

de Bijenkorf of (iets verderweg) bij het Muziekgebouw aan het IJ. 
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Inleiding 

 

 

 

 

De Platformcursus ‘Hoofdlijnen van de Wet op de Ondernemingsraad’ is bedoeld voor nieuwe OR- en 

PVT-leden uit de bibliotheekwereld die enigszins thuis willen raken in de wettelijke taken, bevoegdheden 

en mogelijkheden die de Wet op de Ondernemingsraden aan de medezeggenschap biedt. Deze wet richt 

zich allereerst op de ondernemingsraad maar sinds de CAO Bibliotheken aan de PVT vrijwel dezelfde 

bevoegdheden toekent als aan de OR is deze cursus ook uitstekend geschikt voor leden van een PVT. 

 

Na een korte inleiding over het ontstaan van de wet en de ontwikkeling die de medezeggenschap in 

Nederland sindsdien heeft doorgemaakt wordt uitgebreid stil gestaan bij de plaats die de 

medezeggenschap binnen een bibliotheek inneemt. Daarbij komen de relatie met de bestuurder (vrijwel 

altijd de directeur), het bestuur en het personeel aan de orde en wordt het overleg met de bestuurder, 

de z.g. overlegvergadering, besproken. 

 

In een volgend deel van de cursus staan de bevoegdheden van de ondernemingsraad en de 

personeelsvertegenwoordiging centraal. Uitgangspunt is de algemene bevoegdheid om “alle 

aangelegenheden de onderneming betreffende” aan de orde te stellen. Wat houdt dit in en hoe kan de 

OR of PVT hier het beste gebruik van maken? Aansluitend daarop kijken we naar de bijzondere 

bevoegdheden die hier aan vastgeknoopt zijn zoals het advies- en het instemmingsrecht. Uitgebreid 

wordt stil gestaan bij vorm en inhoud van deze beide ‘bijzondere bevoegdheden’. Ter completering van 

de bevoegdheden komt ook de CAO Openbare Bibliotheken kort aan de orde. 

 

Het derde deel van de cursus gaat over de instrumenten die de medezeggenschap heeft gekregen om 

zijn werk goed te doen: de faciliteiten (zoals tijd, recht op scholing, mogelijkheid om commissies in te 

stellen of deskundigen te raadplegen) en de beroepsmogelijkheden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lieuwe de Vries 
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Maandag 31 oktober 2016 

 

9:15 – 9.30  uur Ontvangst met koffie / thee 

9.30 – 9.45 uur Start van de cursus 

 Introductie en kennismaking 

 huishoudelijke zaken 

 bespreking van het programma 

9.45 – 10.15 uur Geschiedenis van de WOR 

Korte terugblik op het ontstaan van de Wet op de Ondernemingsraad en de 

ontwikkelingen die de medezeggenschap sindsdien heeft doorgemaakt. 

10.15 – 11.30 uur Plaats van de ondernemingsraad 

Bespreking van de plaats die de WOR aan de medezeggenschap binnen de 

bibliotheek toekent en de consequenties daarvan. 

11:30 – 12.30 uur Bevoegdheden en overleg 

Introductie van de basis van de bevoegdheden van de medezeggenschap en het 

overleg met de bestuurder (directeur) daarover, o.a. in de halfjaarlijkse 

bespreking van de algemene gang van zaken. 

 Uitwerking van het adviesrecht 

 wat betekent adviesrecht? 

 waarover heeft de OR of PVT adviesrecht? 

 aan welke eisen moet een adviesaanvrage voldoen? 

 hoe kan de OR of PVT adviseren? 

12.30 – 14.00 uur Lunch 

13.30 – 14.30 uur Uitwerking van het instemmingsrecht 

 wat betekent instemmingsrecht? 

 waarover hebben de OR en de PVT instemmingsrecht? 

 aan wat voor eisen moet worden voldaan? 

14.30 – 15.00 uur CAO Openbare Bibliotheken 

Naast de WOR bevat ook de CAO Openbare Bibliotheken een aantal 

bepalingen die voor de medezeggenschap van belang zijn. Deze worden kort 

aangestipt. 

15.00 – 16.00 uur Werkwijze en faciliteiten 

Om goed te kunnen functioneren geeft de WOR niet alleen bevoegdheden 

maar ook een aantal faciliteiten zoals tijd, voorzieningen, het recht op scholing, 

het recht commissies in te stellen en het recht om deskundigen te raadplegen. 

Wat betekent dit in de praktijk? 

16.00 – 16.30 uur Beroepsmogelijkheden 

Hopelijk geen dagelijkse praktijk maar toch: als OR/PVT en bestuurder in een 

conflictsituatie verzeild raken biedt de WOR juridische mogelijkheden om die 

conflicten aan een beroepsinstantie voor te leggen. 

16:30 uur Afsluiting van de cursus 

 


