Uit de bedrijfscommissie
Deze rubriek behandelt elke twee maanden een in het oog springend
geschil dat ter bemiddeling is voorgelegd aan een van de bedrijfscommissies. In de tussenliggende maanden bespreekt de SER vragen over
medezeggenschap in de dagelijkse praktijk.

Medezeggenschap in een vrijwilligersorganisatie

Pvt of or?
H

oe organiseer je de medezeggenschap in een organisatie die
voor het overgrote deel uit vrijwilligers bestaat? Over deze
vraag was verschil van mening in een organisatie met 16
mensen in vast dienst en 104 vrijwilligers. Ze legden hun geschil
voor aan de bedrijfscommissie. Verzoekers, zowel medewerkers in
vaste dienst als vrijwilligers, vinden dat er een ondernemingsraad
moet komen. Zij worden gesteund door het merendeel van hun collega’s. De bestuurder daarentegen kiest voor het instellen van een
personeelsvertegenwoordiging (pvt). Gelet op het feit dat vrijwilligers op een iets grotere afstand staan tot de organisatie, acht hij een
or een te zwaar orgaan.

Advies van de commissie
Volgens artikel 2 WOR moet een ondernemer een or instellen
wanneer er in een onderneming in de regel 50 of meer ‘in de
onderneming werkzame personen’ zijn. Volgens de toepasselijke
cao geldt deze verplichting al bij 35 werknemers. Onder ‘in de
onderneming werkzame persoon’ wordt primair verstaan degene
die op basis van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer in
de onderneming werkt. Maar volgens artikel 6, lid 4 WOR kunnen ook een of meer groepen, die anders dan op grond van een

arbeidsovereenkomst met de ondernemer regelmatig in de
onderneming arbeid verrichten, worden aangemerkt als in de
onderneming werkzame personen, indien dat bevorderlijk is voor
een goede toepassing van de wet. Hierbij kan worden gedacht
aan een groep vrijwilligers die gedurende meerdere jaren aan een
onderneming zijn verbonden.
De aanwezigheid van een relatief groot deel vrijwilligers binnen de
organisatie maakt de keuze voor de meest geschikte medezeggenschapsvorm lastig. Teneinde uit de bestaande impasse te komen,
adviseert de bedrijfscommissie partijen om onder alle medewerkers
(zowel de vaste krachten als de vrijwilligers) een enquête te houden
om het draagvlak te toetsen voor een bepaalde vorm van medezeggenschap. De uitkomst van de enquête moet dan richtinggevend
zijn voor de verder te nemen stappen. Ter voorkoming van misverstanden of discussie achteraf acht de bedrijfscommissie het van
belang dat partijen gezamenlijk de enquêtevragen opstellen.
Overigens is de bedrijfscommissie van mening dat verzoekers zich
erg sterk focussen op de vorm van de medezeggenschap en dat het
verstandig zou zijn als ze zich meer zouden richten op de medezeggenschap als zodanig.

Over de bedrijfscommissie
De bedrijfscommissie bemiddelt in geschillen tussen partijen (meestal de ondernemingsraad en de bestuurder). Voordelen van bemiddeling door de
bedrijfscommissie zijn dat deze gratis is en dat de procedure informeel, efficiënt en laagdrempelig is. Partijen kunnen in een vroegtijdig stadium om
bemiddeling vragen, zodat een geschil niet hoeft uit te groeien tot een groot conﬂict. Ook is een voordeel dat de bedrijfscommissie goed is ingevoerd
in het medezeggenschapsrecht en bekend is met de sectoren waarvoor zij is ingesteld. Bovendien lenen veel conﬂicten tussen partijen zich beter
voor bemiddeling dan voor een juridische procedure. De bedrijfscommissie kijkt ook naar de achtergronden van het geschil en probeert een toekomstgerichte en duurzame oplossing te bieden. Daarbij heeft de bedrijfscommissie meer mogelijkheden voor creatieve oplossingen op maat dan de
rechter. Mocht het geschil door bemiddeling niet kunnen worden opgelost, dan geeft de bedrijfscommissie een schriftelijk advies. De stap naar de
rechter staat dan nog altijd open.
De SER voert het secretariaat van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector. Voor meer informatie en samenvattingen van behandelde bemiddelingsverzoeken: www.bedrijfscommissie.nl.
Via de website kunt u ook een vraag stellen of een bemiddelingsverzoek indienen via een contactformulier.
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