DE BEDRIJFSCOMMISSIES
AAN HET
WERK
Trends en ontwikkelingen

DEZE KEER BESCHRIJVEN WE GEEN CONCRETE ZAAK, MAAR
GEVEN WE WAT ACHTERGRONDINFORMATIE EN LATEN WE
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN ZIEN OVER HET WERK VAN
DE BEDRIJFSCOMMISSIES. BIJ DE SER ZIJN TWEE BEDRIJFSCOMMISSIES ONDERGEBRACHT: BC MARKT I (DEZE RICHT
ZICH OP DE COMMERCIËLE SECTOREN) EN BC MARKT II
(GERICHT OP DE NON-PROFIT SECTOR)

D

e Bedrijfscommissies brengen een openbaar jaarverslag uit (https://tinyurl.com/BC-jaarverslag-2018) en
worden gemonitord door de Commissie Bevordering

Medezeggenschap (CBM). Elke twee jaar vindt er een monitoringsgesprek plaats en brengt de CBM hiervan verslag uit. Zo
ook eind 2019.

Vraag het
aan de
In deze rubriek bespreekt de SER vragen over
medezeggenschap in de dagelijkse praktijk. Om
de maand wordt er daarnaast een opvallend en
relevant geschil toegelicht dat voor bemiddeling is
voorgelegd aan een van de SER-bedrijfscommissies.

Over de SER
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft onder meer de
wettelijke taak de medezeggenschap in ondernemingen en
organisaties te bevorderen. De SER-Commissie Bevordering
Medezeggenschap (CBM) stimuleert dat in ondernemingen
medezeggenschap plaatsvindt en bevordert de kwaliteit daarvan.
Zo is er voorlichtingsmateriaal, worden leden van
ondernemingsraden (or) aangemoedigd om goede scholing te
volgen en bereidt de CBM de SER-adviezen over
medezeggenschap voor. Naast de CBM voert de SER ook het
secretariaat van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector
(www.bedrijfscommissie.nl). De bedrijfscommissies bemiddelen
kosteloos in geval van een geschil, bijv. tussen bestuurder en or.
Bovendien voert de SER het secretariaat van de Stichting SCOORRMZO (www.scoor-rmzo.nl. Deze stichting bewaakt de kwaliteit
van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden door
certiﬁcering van or-opleidingsbureaus en registratie van opleiders
in een kwaliteitsregister.
Voor meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen:
www.ser.nl en www.bedrijfscommissie.nl.
Via beide websites kunt u ook vragen stellen.

Niet alleen ondernemingsraden en ondernemers kunnen bij
de Bedrijfscommissies terecht voor bemiddeling, ook individuele werknemers kunnen als belanghebbende een geschil
aanhangig maken. In 2018 zijn in verhouding meer bemiddelingsverzoeken ingediend door individuele werknemers.
In totaal zijn er 24 verzoeken geweest in periode 2017-2019.
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den teruggetrokken. Twee partijen werden niet ontvankelijk
verklaard en twee zaken moesten om procedurele redenen

Conﬂicten voorkomen

worden gesloten.

Ook streven de Bedrijfscommissies naar het voorkomen van
conﬂicten, namelijk door voorlichting. Er is een tool ontwik-

Effectiviteit van bemiddeling

keld die partijen zelfstandig kunnen inzetten om een conﬂict

In grote lijnen komen er twee typen zaken bij de Bedrijfscom-

op te lossen. Via deze link kun je de tool zelf downloaden:
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https://tinyurl.com/or-en-conﬂict.
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