BEMIDDELEN
KAN OOK ZONDER CONFLICT
Goede relatie, toch naar de
Bedrijfscommissie

SOMS ZIJN OR EN BESTUURDER HET IN HOOFDLIJNEN MET
ELKAAR EENS, MAAR DURFT DE OR GEEN ADVIES TE GEVEN
OF IN TE STEMMEN OMDAT HIJ DE GEVOLGEN VAN HET
VOORGENOMEN BESLUIT ONVOLDOENDE KAN OVERZIEN.

Z

o heeft de Bedrijfscommissie een bemiddelingsverzoek
behandeld waarbij geen overeenstemming kon worden
bereikt over een pauzeregeling. De or kon niet instem-

men met de voorgestelde regeling. De bestuurder besloot de
pauzeregeling toch in te voeren, omdat de betrokken medewerkers achter de regeling stonden. De or riep hierop de nie-

Uit de bedrijfs-commissie
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.

tigheid van het besluit in.
De intentie van beide partijen was om er samen uit te komen.
Daarom werd er geen vervangende instemming gevraagd bij
de kantonrechter, maar schakelden de partijen de Bedrijfscommissie in. Deze adviseerde het instemmingsverzoek in te

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..

trekken, omdat onduidelijkheid over het voorstel de discussie
troebleerde. Voorgesteld werd een pilot te starten, waarbij de
or intensief betrokken werd bij het opstellen van duidelijke
criteria voor de evaluatie ervan. Na aﬂoop van de pilot werd
een nieuw instemmingsverzoek ingebracht.

Ook voor alleen uitleg
Soms komen or en bestuurder niet tot besluitvorming omdat
de WOR verschillend wordt uitgelegd. Zo kreeg de Bedrijfscommissie een gezamenlijk verzoek van een or en een bestuurder, om advies over aanvullende maatregelen bij het verzuimbeleid van die organisatie. De bestuurder was van

Bedrijfscommissie nodig?

mening dat de aanvullende maatregelen niet ter instemming

Laat de besluitvorming in jouw organisatie op zich wachten

aan de or hoefden te worden aangeboden omdat ze alleen

vanwege interpretatieverschillen over beleidsonderwerpen

waren bedoeld om het beleid te ondersteunen. De or vond

waarover de or instemmings- of adviesrecht heeft? Of door-

dat er ook nieuwe beleidszaken in stonden en wilde daarom

dat gevolgen van een voorgenomen besluit niet duidelijk kun-

een instemmingsverzoek.

nen worden gemaakt? Aarzel dan niet om contact op te ne-

De Bedrijfscommissie oordeelde, na een inhoudelijk behan-

men met de Bedrijfscommissie.

deling van de ingebrachte stukken, dat de nieuwe maatrege-

Natuurlijk is het ook mogelijk om de Bedrijfscommissie te be-

len aan de or ter instemming voorgelegd moesten worden.

naderen als een conﬂict tussen or en bestuurder besluitvor-

De bestuurder ging hierin mee.

ming in de weg staat.
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