
Informatierecht 

De OR heeft het recht om infor-
matie te krijgen over de (status 
van de) arbeidsomstandigheden 
op school. Deze informatie heeft 
de OR nodig om gebruik te 
kunnen maken van zijn andere 
rechten: goede initiatieven voor-
leggen, adviseren en samen met 
de werkgever tot een passende 
keuze komen voor arbozorg. 

De werkgever is verplicht om 
de OR  inzage te geven in arbo 
gerelateerde  informatie.  
Denk aan de uitkomsten van de 
Risico-Inventarisatie & Evalua-
tie, het bijbehorende plan van 
aanpak , het medewerkers- 
tevredenheidsonderzoek en  
de verzuimcijfers.

Als werkgever bent u 
verplicht te reageren op een 
initiatiefvoorstel van de OR. 
Denk bijvoorbeeld aan een 
plan om met preventief beleid 
te komen of dat verder uit te 
werken. 

De werkgever moet ervoor 
zorgen dat de OR over 
voldoende informatie, kennis 
en kunde beschikt om een 
goed advies op te stellen. 
Ook moet de werkgever de 
OR de mogelijkheid bieden 
om in gesprek te gaan met de 
betrokken partijen.

Als werkgever stemt u 
regelingen en initiatieven  
voor arbozorg af met de  
OR. Daarbij is het belangrijk  
dat u de OR betrekt bij  
heel het proces: vanaf de 
voorbereiding tot de 
 beslissing en de bedding. 

Initiatiefrecht

De OR kan initiatieven aan de 
werkgever voorleggen om het 
arbobeleid op school aan te 
scherpen. Dit recht heeft de 
OR omdat zij mee waakt over 
de arbeidsomstandigheden op 
school.

Adviesrecht

De OR heeft adviesrecht als  
de werkgever met een voorstel 
komt voor de arbeidsomstandig- 
heden. Het advies van de OR 
helpt de werkgever om alle 
belangen goed af te wegen bij 
een besluit.

Instemmingsrecht  

De OR beslist mee over  
regelingen en initiatieven voor 
arbozorg. Instemming van de  
OR is bijvoorbeeld nodig bij  
de keuze van een arbodienst- 
verlener of het benoemen van 
een preventiemedewerker.

wat zijn uw plichten als werkgever? 

Om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid, gaat de Arbeidsomstandighedenwet veranderen: meer 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en reïntegratie op het werk. De nieuwe Arbowet is ingegaan op 
1 juli 2017.

De OR & arbobeleid:

Meer
informatie

Meer informatie 
SOM biedt meer 
ondersteuning op het 
gebied van arbobeleid. 
Ga naar www.som.nl 
en bekijk ook:

-  De quiz over 
rechten en 
plichten van de or

-  Het online 
magazine over 
impact op 
arbeidsverzuim 

-  De infographic 
met een overzicht 
van spelers  
op in het 
gezondheids- 
beleid

Rol
werkgever

https://www.sommbo.nl/wp-content/uploads/SOM-spelersveld-Gezondheidsbeleid.pdf
http://www.som.nl

