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Governance en de rol van de OR



Medezeggenschap en toezicht

• Wet- en regelgeving

- Wet op de ondernemingsraden

- Wet medezeggenschap cliënten Zorgin-
stellingen

- WTZi en uitvoeringsbesluiten

• Governancecode

• Afzonderlijke cao’s

• statuten



Governancecode Zorg

• De Code biedt de sector een instrument om 
de governance zo in te richten dat die 
bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, 
aan het realiseren van haar maatschappelijke 
doelstelling en daarmee aan het maat-
schappelijk vertrouwen.

• Toepassing is niet (meer) vrijblijvend



Medezeggenschap

• 3.1 Medezeggenschap van cliënten 
(Cliëntenraad) en hun verwanten en van 
medewerkers (OR) ... is van groot belang voor 
de koersbepaling van de zorgorganisatie, het 
bewaken van de maatschappelijke doelstelling 
van de organisatie en het delen van waarden 
en normen



Raad van Toezicht

• 2. De raad van bestuur en raad van toezicht 
hanteren waarden en normen die passen bij 
de maatschappelijke positie van de 
zorgorganisatie. 

• 4. De raad van bestuur en raad van toezicht 
zijn ieder vanuit hun eigen rol 
verantwoordelijk voor de governance van de 
zorgorganisatie.



Raad van Toezicht 

• 6. De raad van bestuur en raad van toezicht 
zijn ieder vanuit hun eigen rol 
verantwoordelijk voor de governance van de 
zorgorganisatie.

• 7. De raad van bestuur en raad van toezicht 
ontwikkelen permanent hun professionaliteit 
en deskundigheid.



Raad van Toezicht

• Taken:

- verantwoordelijk voor het toezicht op het 
beleid van de raad van bestuur en de algemene 
gang van zaken in de zorgorganisatie, onder 
meer door afleggen verantwoording  (5.2.1), 
door goedkeuring belangrijke bestuursbesluiten 
(5.2.2 en door décharge (6.5.2)

- het geven van advies aan het bestuur

- werkgever bestuurder(s)



Raad van Toezicht

• Uitvoeringsbesluit WTZi:

- de raad van toezicht zodanig samengesteld dat 
de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse 
en algemene leiding van de instelling en welk 
deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch 
kunnen opereren. 

- de raad van toezicht als geheel behoort het 
vertrouwen te hebben van alle belang-
hebbenden



Raad van Toezicht

• Raad van Toezicht benoemt en ontslaat zijn 
eigen leden:

- voordrachtsrecht cliëntenraad

- rol ondernemingsraad: cao 

• Benoeming voor 4 jaar, met een maximale 
zittingstermijn van 8 jaar -> afwijking is 
mogelijk, maar dat moet dan wel statutair 
vastgelegd worden!



Cao Ziekenhuizen

• Artikel 5.6: 

Naast de bevoegdheden op grond van de 
WOR heeft de ondernemingsraad de 
volgende rechten:

- adviesrecht over een voorgenomen besluit 
tot benoeming van een lid van het bestuur 
respectievelijk de Raad van Toezicht 
(procedure conform artikel 30 WOR);



Ontslag

• Wetsvoorstel 34 491 (Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen):

- Een toezichthouder kan op verzoek van een 
belanghebbende door de rechtbank worden 
ontslagen wegens verwaarlozing van zijn 
taak, wegens andere gewichtige redenen, .... 



OR en RvT: de Code

• 3.1.3. De raad van toezicht maakt met de raad 
van bestuur afspraken over de wijze van omgang 
van de raad van toezicht met de 
medezeggenschapsorganen. Daarbij kan de raad 
van toezicht buiten aanwezigheid (maar niet 
buiten medeweten) van de raad van bestuur 
contact hebben met de 
medezeggenschapsorganen voor zover dat voor 
de uitoefening van de toezichtfunctie wenselijk is 
of voor zover deze behoefte is kenbaar gemaakt 
door de medezeggenschapsorganen.



OR en RvT: de WOR

• Artikel 16 lid 1 WOR: een of meer personen 
als bedoeld in artikel 24 lid 2 WOR

• Artikel 24 lid 2 WOR:
- bespreking algemene gang van zaken

- bij NV/BV: commissarissen

- bij vereniging/stichting: bestuursleden -> RvT! 

• Artikel 25 lid 4 WOR: art. 24 lid 2 van 
overeenkomstige toepassing
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