Vraag het aan de
In deze rubriek bespreekt de SER elke twee maanden vragen over medezeggenschap in de dagelijkse praktijk. In de tussenliggende
maanden wordt telkens een in het oog springend geschil behandeld dat
ter bemiddeling is voorgelegd aan een van de bedrijfscommissies.

Afwijken van het kiesgroepenstelsel?

De geoormerkte zetel
“Tot nu toe hanteert onze organisatie voor de or-verkiezingen het kiesgroepenstelsel. Wij denken erover om dit stelsel los te laten en over te stappen
naar een systeem waarbij iedere medewerker een stem kan uitbrengen op een
van de kandidaten, waarbij het niet uitmaakt uit welke van de huidige kiesgroepen deze komt. Om te garanderen dat alle afdelingen en bedrijfsonderdelen toch in de or vertegenwoordigd blijven, willen wij een aantal zetels voorbestemmen voor deze groepen. Mag dat?”
Voorzieningen
Ja, dat is toegestaan. Artikel 9, lid 4 WOR bepaalt dat, indien dat bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet, een ondernemingsraad in zijn reglement voorzieningen moet treffen opdat de
verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen zoveel mogelijk vertegenwoordigd kunnen zijn in de ondernemingsraad.
Geoormerkte zetels
In het reglement van de or kan worden vastgelegd dat, naast vrije
zetels, enkele zetels worden geoormerkt voor bepaalde groepen medewerkers, bedrijfsonderdelen of regio’s. Anders dan bij het kiesgroepenstelsel, waarin de kandidaatstelling en stemming geschiedt
per kiesgroep (feitelijk zijn dit verkiezingen binnen verkiezingen),
worden de verkiezingen dan integraal gehouden. Dus door en vanuit het gehele kiesgerechtigde personeel. Bij de bepaling van de uitslag worden eerst de geoormerkte zetels vervuld. Vervolgens worden
de overige zetels toegekend aan de kandidaten die daar blijkens de
uitslag recht op hebben.

Het voordeel van het systeem met geoormerkte zetels ten opzichte
van het kiesgroepenstelsel is, dat eventuele vacatures eenvoudiger
kunnen worden vervuld en dat er daardoor minder vaak tussentijdse verkiezingen nodig zullen zijn.
Voorkomen moet echter worden dat er problemen of bezwaren rijzen als er te weinig kandidaten zijn voor de betreffende geoormerkte zetels, of wanneer er vacatures ontstaan doordat iemand die op
een geoormerkte zetel is benoemd tussentijds ophoudt or-lid te zijn.
De werkwijze bij de bepaling van de uitslag en de vervulling van tussentijdse vacatures moet dus duidelijk en zorgvuldig worden beschreven in het reglement.
Voorbeeldreglement
Voor het opstellen van een degelijk en werkbaar reglement, maken
talloze or’s al sinds jaar en dag gebruik van het Voorbeeldreglement
ondernemingsraden van de SER. Onlangs heeft de SER een digitale
tool geïntroduceerd waarmee dit nog eenvoudiger wordt. Met de
gratis tool kun je in een handomdraai een reglement op maat opstellen. Bovendien geeft de tool uitgebreid toelichting bij de verschillende keuzemogelijkheden. U vindt de tool op www.or-reglement.nl
Heb je een prangende vraag over medezeggenschap?
Mail deze dan naar: info@ser.nl
						

OVER DE SER
De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. In de SER werken werkgevers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen. Daarnaast heeft de SER de wettelijke taak de medezeggenschap in ondernemingen en organisaties te bevorderen. De SER heeft hiertoe de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) opgericht. Deze commissie stimuleert
dat bedrijven en instellingen een or instellen en bevordert de kwaliteit van medezeggenschap. Zo moedigt zij or-leden aan goede scholing te volgen.
Bovendien bereidt de CBM adviezen voor over medezeggenschapsaangelegenheden. Ook voert de SER het secretariaat van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector (Markt I en Markt II) en het secretariaat van de Stichting SCOOR (www.scoor.nl). Deze stichting bewaakt de kwaliteit van
opleidingen voor leden van or’en door certificering van or-opleidingsinstituten. Voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen: www.
ser.nl en www.bedrijfscommissie.nl. Via beide websites kunt u ook een vraag stellen met behulp van een contactformulier.
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