SCHOLING
OM BIJZONDERE
ROL OR-LID
win-winsituatie

DE SCHOLINGSKAMER VAN DE BEDRIJFSCOMMISSIES IS GE
VRAAGD TE BEMIDDELEN BIJ EEN VERSCHIL VAN MENING

OVER EEN OPLEIDING VOOR ÉÉN VAN DE OR-LEDEN. DE

BESTUURDER IS VAN MENING DAT DE OPLEIDING NIET NO

DIG IS VOOR HET VERVULLEN VAN OR-TAKEN.

en or-lid heeft door zijn werk in de (vaste) contact- en
E vertrouwenscommissie van de or een zekere reputatie

opgebouwd en wordt door medewerkers gezien als een

(informele) vertrouwenspersoon. Binnen de organisatie is ook

een officiële vertrouwenspersoon werkzaam. De or hecht be
lang aan dit vertrouwelijke contact met de achterban en ziet

graag dat het or-lid drie modules van de hbo-opleiding Psy

chologie gaat volgen, zodat hij zijn rol nog beter kan invullen.
De bestuurder vindt scholing van zijn personeel en de or-le

den belangrijk en faciliteert deze ook ruimhartig. Maar hij is

van mening dat de hbo-opleiding niet nodig is voor het ver
vullen van or-werk en wil deze niet vergoeden.

Duidelijk is dat het or-lid vanwege zijn (informele) rol veel re

levante zaken verneemt waarin de bestuurder beleidsmatig is

geïnteresseerd. In de huidige praktijk bereiken die signalen de
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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.
Over de bedrijfscommissie
De bedrijfscommissie beantwoordt via zijn vraagbaak algemene
vragen over medezeggenschap. Daarnaast bemiddelt de
bedrijfscommissie in geschillen tussen partijen (meestal de
ondernemingsraad en de bestuurder). Voordelen van bemiddeling
door de bedrijfscommissie zijn dat de procedure informeel.
efficiënt en laagdrempelig is. Bovendien is de procedure voor
partijen kosteloos. Partijen kunnen al in een vroegtijdig stadium
om bemiddeling vragen. zodat een geschil niet hoeft uit te groeien
tot een groot conflict. De bedrijfscommissie is goed ingevoerd in
het medezeggenschapsrecht en is bekend 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.
Bekijk het korte filmpje op www.bedrijfscommissie.nl dat in
twee minuten laat zien wat de bedrijfscommissie kan
betekenen in geval van een geschil over medezeggenschap en
hoe dat in zijn werk gaat. Via de website kun je ook eenvoudig
een vraag over medezeggenschap stellen of een
bemiddelingsverzoek indienen"

••

•

BEDRIJFSCOMMISSIE

••

voor de marktsector

bestuurder niet of nauwelijks. Het or-lid formeel benoemen in

de functie van vertrouwenspersoon is echter niet mogelijk

vanwege onverenigbaarheid van functies.

Na advies van en in overleg met de Scholingskamer wordt uit

eindelijk het volgende afgesproken:

de bestuurder erkent het or-lid als 'informeel vertrou

wenspersoon·;

het or-lid overlegt in het vervolg periodiek en structureel

met de afdeling HR, waarbij hij werkgerelateerde signalen
op anonieme wijze zal rapporteren;

Onder deze voorwaarden mag het or-lid de door de or ge

wenste modules van de hbo-opleiding Psychologie volgen.

Beide partijen zijn het erover eens dat de positie van (informe

de afdeling HR zal deze signalen gebruiken voor daarop te

le) vertrouwenspersoon gekoppeld is aan de persoon. Dat be
tekent dat een or-lid dat hem op enig moment opvolgt in de

vervullen. volgt het or-lid een cursus voor de functie van

aanmerking kan komen voor de formele positie van vertrou

voeren beleid;

om zijn (informele) functie zo goed mogelijk te kunnen

vertrouwenspersoon.
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commissie. niet automatisch een beroep kan doen op een

zelfde positie. Én dat het or-lid. wanneer hij de or verlaat. in

wenspersoon in de onderneming.
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