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De bedrijfscommissie
uw hulp bij medezeggenschap
 

De bedrijfscommissie is er om ondernemingsraden, bestuurders en andere betrokkenen te 

helpen bij alles wat komt kijken bij medezeggenschap. Zo geeft de bedrijfscommissie voor-

lichting en beantwoordt zij via een vraagbaak concrete vragen over medezeggenschap en 

de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Een belangrijke taak is daarnaast het bemiddelen 

bij conflicten over medezeggenschap. En ten slotte heeft de bedrijfscommissie ook als taak 

bepaalde documenten te registreren. 
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Bemiddeling bij conflicten
Hebben ondernemingsraad (OR) en bestuurder een conflict en komen ze er samen niet uit? Dan 
kunnen zij de bedrijfscommissie vragen te bemiddelen. Niet alleen de OR en de bestuurder, maar 
ook andere belanghebbenden, zoals werknemers, kunnen om bemiddeling vragen. De procedure 
via de bedrijfscommissie is informeel, efficiënt, laagdrempelig en kosteloos. Partijen hoeven 
bovendien niet te wachten tot een conflict volledig is geëscaleerd, maar kunnen ook al vroeg
tijdig om bemiddeling vragen, zodat een geschil niet hoeft uit te groeien tot een groot conflict. 

De bedrijfscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van een groot aantal werkgevers en werk
nemersorganisaties. Daardoor is zij goed bekend met de verschillende sectoren van het bedrijfs
leven. Dit geldt zowel voor de commerciële als de nonprofitsectoren. De bedrijfs  com missie is 
goed ingevoerd in de relevante rechtsgebieden en beschikt over deskundigen in mediation. De 
bedrijfscommissie kijkt ook naar de achtergronden van het geschil en probeert met de betrok
ken partijen tot een gezamenlijk gedragen, toekomstgerichte en duurzame oplossing te komen. 
Mocht de bemiddeling niet lukken, dan kan de bedrijfscommissie ook een schriftelijk advies of 
oordeel over de kwestie geven. 

Vraagbaak Medezeggenschap
Heeft u een vraag over medezeggenschap of de WOR? Dan kunt u terecht bij de bedrijfscommissie. 
U kunt uw vraag eenvoudig via het formulier op de website stellen (bedrijfscommissie.nl). Op de 
website vindt u ook andere nuttige informatie over mede zeggenschap en de werkzaamheden 
van de bedrijfscommissie. Het is ook mogelijk om via de mail (info@bedrijfscommissie.nl) of tele
fonisch (070 3499 561) vragen aan de Vraagbaak te stellen. Doorgaans worden vragen binnen 
een à twee werkdagen beantwoord. 

Registratie
De bedrijfscommissie heeft op grond van de WOR enkele registratietaken. Zo moeten afschriften 
van ondernemingsovereenkomsten aan de bedrijfscommissie worden gezonden. Ook moeten 
vrijwillig ingestelde ondernemingsraden bij de bedrijfscommissie worden aangemeld. Dit is 
noodzakelijk om de rechten en plichten uit de WOR ook op deze ondernemingsraden van toepas
sing te laten zijn. Daarnaast schrijven verschillende cao’s voor dat documenten ter registratie aan 
de bedrijfscommissie moeten worden aangeboden.
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2509 LK  Den Haag 
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