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7 TIPS VOOR ONDERNEMINGSRADEN OM DE ‘MILIEUTAAK’ TE VERVULLEN 
 
De ondernemingsraad mag niet achteroverleunen. Volgens de Wet op de ondernemingsraden moet hij 
naar vermogen de zorg van de onderneming voor het milieu bevorderen.1 Het milieu is dus een bijzonder 
aandachtspunt voor de ondernemingsraad. Het gaat dan niet alleen om het naleven van 
milieuvoorschriften.2 Het gaat er ook om dat de onderneming het milieu zo min mogelijk moet belasten. 
Hoe kan de ondernemingsraad deze taak invullen? Een aantal tips.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Artikel 28 lid 4 WOR. 
2  Zie voor meer informatie bijvoorbeeld: https://ondernemersplein.kvk.nl/wetten-en-regels/milieu/ 

Tip  Vraag, vraag, vraag 
 
Vraag de bestuurder om informatie. Wat doet 
de onderneming voor het milieu? Is er al een 
milieuzorgsysteem? Is er al een 
bedrijfsmilieuplan? Een afvalpreventieplan en 
afvalinzamelingssysteem? Op welke manieren 
wordt rekening gehouden met het milieu bij 
het nemen van beslissingen? Hoe wil de 
bestuurder dit in de toekomst gaan 
vormgeven? De ondernemingsraad heeft recht 
op deze informatie. 
 

Tip  Overleg 
 
Zet de zorg voor het milieu op de agenda en 
bespreek het in de overlegvergadering. 
 

Tip  Kennis inwinnen 
 
Vraag een deskundige op het gebied van 
milieuzorg. Hij/zij kan aanschuiven bij het 
overleg met de bestuurder of een schriftelijk 
advies uitbrengen. De kosten komen voor 
rekening van de ondernemer als zij vooraf aan 
de bestuurder zijn gemeld en redelijkerwijs 
noodzakelijk zijn. Bespreek het idee eerst met 
de bestuurder. 
 

Tip  Vergeet het adviesrecht niet 
 
De ondernemingsraad heeft een adviesrecht 
over elk door de ondernemer voorgenomen 
besluit tot ‘’het treffen van een belangrijke 
maatregel in verband met de zorg van de 
onderneming voor het milieu.’’ 
 

Tip  Neem initiatief 
 
De ondernemingsraad heeft een 
initiatiefrecht. Voorbeelden van initiatieven: 
zonnepanelen, betere isolatie, uitzetten van 
de verwarming en elektrische apparaten 
wanneer ze niet nodig zijn, stimuleren van 
medewerkers om het OV of de fiets te pakken, 
minder milieubelastend eten in de kantine en 
minder verspilling, goede recycling, geen 
airconditioning wanneer dat niet nodig is, 
minder koelkasten als het mogelijk is, 
elektrische auto’s van de zaak, geen plastic 
bekers bij de koffiezetautomaat etc. Motiveer 
het initiatief en deel het met de bestuurder. 
 

Tip  Betrek milieuzorg bij besluiten 
 
De ondernemingsraad heeft een adviesrecht 
over diverse belangrijke besluiten. Betrek daar 
de milieuzorg in. Bijvoorbeeld: als het bedrijf 
verhuist en medewerkers meer reistijd krijgen, 
dan verhoogt dit de CO2-voetafdruk. Wordt dit 
gecompenseerd met andere maatregel? Ander 
voorbeeld: zijn de wijzigingen aan het pand of 
productieproces duurzaam? Worden er 
bijvoorbeeld zuinige apparaten en duurzame 
materialen gebruikt? 
 

Tip  Laat medewerkers meedoen 
 
Hebben de medewerkers ideeën over hoe het 
bedrijf kan ‘verduurzamen’? Neem 
medewerkers mee in het proces. 
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