Twee jaar bedrijfscommissies Markt I en Markt II

Tussenstation
De Bedrijfscommissie bemiddelt bij conflicten tussen ondernemingsraad en bedrijfsleiding. Slaagt de bemiddeling niet, dan
volgt een zo praktisch mogelijk advies. In hun huidige vorm bestaan de commissies voor de marktsector ruim twee jaar: Markt
I voor het commerciële bedrijfsleven en Markt II voor de nonprofitsector. Tijd voor een terug- en vooruitblik.
Door Dorine van Kesteren

Geschilprocedure
Achterliggende problemen
Toekomst

M

ag de bedrijfsleiding een algeheel
rookverbod in de onderneming
doorvoeren? Hoe kan een or afscheid nemen van een lid dat niet functioneert? Wat als de bestuurder bepaalt dat orleden nog maar zestig uur per jaar mogen
declareren voor hun taken? En voldoet het
continurooster in een zorginstelling wel aan
de Arbeidstijdenwet? Een kleine greep uit de
talloze vragen die de Bedrijfscommissies
Markt I en Markt II de afgelopen twee jaar
voorbij hebben zien komen.
In hun huidige vorm bestaan de commissies
sinds 2010, toen het aantal sectorale bemiddelingsorganen werd teruggebracht van 24 tot
drie: een commissie voor de overheid, Markt I
voor de commerciële sectoren en Markt II
voor zorg, welzijn en sociaal-culturele sectoren. De laatste twee zijn ingesteld door de So-
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ciaal-Economische Raad (SER). Volgens Marco Borsboom van Abvakabo FNV, voorzitter
van Markt II en daarvoor actief in een kleinere
Bedrijfscommissie in
de zorgsector, heeft de
reorganisatie gunstig
uitgepakt. ‘De efficiency en kwaliteit zijn
enorm verbeterd. Het
is prettig dat er nu één
secretariaat is bij de
SER, waar veel jurische
kennis aanwezig is. Daarnaast gaan geplande zittingen altijd door. Dat was in het verleden weleens anders, omdat er niet voldoende zaken waren.’

len tussen bedrijfsleiding en or die zijn te
herleiden tot de WOR. Per zaak wordt er
een geschillencommissie samengesteld, die
bestaat uit drie (Markt I) en vijf (Markt II)
leden uit de Bedrijfscommissie. De leden
rouleren en zijn afkomstig uit werkgeversen werknemersorganisaties. ‘Zij kennen de
praktijk goed, ook omdat zij vaak betrokken zijn bij cao-onderhandelingen. Daardoor komen ze met heel praktische oplossingen, waar partijen echt mee uit de voeten
kunnen. En dat is ook ons doel’, zegt Sophia Geelkerken, secretaris van Markt II.
Het initiatief tot een bemiddelings- en adviesprocedure komt van de or, de bestuurder of beide partijen gezamenlijk. ‘Bij Markt
I komen de meeste verzoeken van ondernemingsraden, voornamelijk uit de vervoerssector en de (financiële) dienstverlening’,
vertelt secretaris Eric Knopper. Geelkerken
krijgt de meeste verzoeken uit de zorg en
onderwijs. De zaken
bij de twee commissies
zijn verschillend van
aard, zeggen de twee.
Knopper: ‘In de nonprofitsector speelt het
onderlinge vertrouwen
vaker een rol, bij ons
zijn de geschillen wat
zakelijker.’ Geelkerken: ‘Wij behandelen ook
meer gezamenlijke verzoeken, bijvoorbeeld
als beide partijen vinden dat er iets schort
aan de samenwerking.’
De procedure begint met een schriftelijk verzoek. Komt dit eenzijdig van or of bestuurder, dan stuurt de Bedrijfscommissie het
door naar de andere partij. Deze krijgt ver-

Een écht verstoorde
verhouding kan de
Bedrijfscommissie
niet repareren
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volgens veertien dagen de gelegenheid om
schriftelijk verweer te voeren. Daarna volgt
een bemiddelingszitting in het SER-gebouw
in Den Haag, waarvoor zowel or als bestuurders worden uitgenodigd. Markt I en Markt
II hebben ieder een vaste zittingsdag in de
maand. Een zitting duurt gemiddeld een tot
anderhalf uur. Er is geen wachtlijst: uitzonderingen daargelaten, komen de meeste verzoeken de volgende maand op zitting.

Advocaten
Tijdens de zitting komt meer dan eens niet
alleen het ‘officiële’ onderwerp ter sprake,
maar ook het achterliggende probleem.
Een slechte verhouding
tussen or en bestuurder
bijvoorbeeld, of onvoldoende goede communicatie. Of, zoals Markt
I-voorzitter Marieke
Audenaerde het formuleert: ‘De zaak van het
verzoekschrift is vaak de
druppel die de emmer doet overlopen.’ Audenaerde, in het dagelijks leven werkzaam bij
werkgeversvereniging AWVN, probeert partijen altijd rond de tafel te krijgen. ‘Bemiddeling
is ons primaire doel. Natuurlijk lukt het niet
altijd om partijen tijdens de zitting al nader
tot elkaar te brengen, maar het is al goed als
we ze kunnen meegeven hoe zij het overleg in
de toekomst beter kunnen structureren. Denk
aan adviezen als: probeer vaker informeel overleg te hebben, houd elkaar op de hoogte.’

Vaak ontstaat er een gesprek, al was het maar
omdat vreemde ogen dwingen. Maar een écht
verstoorde verhouding kan de Bedrijfscommissie niet repareren, zegt Geelkerken. ‘Dan zeggen
we: het lijkt ons verstandig als jullie een mediator inschakelen.’ Vooral bij Markt I verschijnen
er nog weleens advocaten op het toneel. Gek
genoeg maken die de kans op succes niet altijd
groter. Knopper: ‘De meeste advocaten benaderen het geschil puur juridisch. Maar de bemiddelingszitting is geen rechtszaak, waar een van
beide partijen gelijk krijgt. Dat zou de vertrouwensband tussen or en directie juist kunnen
schaden. Wij houden de zitting ook graag vrij
informeel. Natuurlijk moeten partijen hun verzoek goed gedocumenteerd indienen en ook
beargumenteerd weerwoord geven, maar we
zien liever geen al te uitvoerige pleitnota’s.’
Geelkerken adviseert ondernemingsraden en
bestuurders die een conflict hebben, zo snel
mogelijk naar de Bedrijfscommissie te gaan.
‘Dan zijn de verhoudingen nog niet verhard en
is er meer ruimte voor bemiddeling.’

Kantonrechter
Als de bemiddeling op de zitting niet slaagt,
brengt de commissie een schriftelijk advies
uit. Daarin staat hoe zij denkt dat partijen het
conflict het beste kunnen oplossen. Brengt dit
ook geen oplossing, dan kunnen partijen naar
de kantonrechter. Hiervoor hebben zij dertig
dagen de tijd. Op dit
moment is de Bedrijfscommissie een
verplicht station bij
WOR-geschillen,
maar vanaf 1 januari
2013 wordt het mogelijk om rechtstreeks
naar de kantonrechter te gaan. Het idee hierachter is dat niet alle
geschillen zich lenen voor bemiddeling, en dat
het zonde is de Bedrijfscommissie aan het
werk te zetten voor een formaliteit. Het wetsvoorstel – dat voortvloeit uit een SER-advies
uit 2009 – ligt nu nog bij de Tweede Kamer,
maar de verwachting is dat het snel aangenomen wordt.
De vraag is natuurlijk wat de gevolgen zijn
van het verdwijnen van de verplichte bemiddeling. Zullen ondernemingsraden en be-

‘De bemiddelingszitting is
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stuurders de Bedrijfscommissies ook vrijwillig weten te vinden? Knopper: ‘Het is lastig in
te schatten, maar ik denk het wel. De procedure bij de kantonrechter duurt langer en
kost geld. Onze procedure is laagdrempelig:
partijen kunnen zonder advocaat op de zitting verschijnen en er zijn geen kosten aan
verbonden. Dat zijn belangrijke voordelen.’
Volgens Borsboom is het wel nodig dat de
Bedrijfscommissie bredere bekendheid krijgt.
‘Het komt voor dat mensen die al jaren in de
or zitten, niet weten wie wij zijn en wat we
doen. Of ze denken dat we een enorm hoogdrempelig juridisch college zijn. Daarom
moeten we actiever de boer op en bijvoorbeeld presentaties geven bij or-congressen.’

Doorlooptijd
Formeel heeft de Bedrijfscommissie twee
maanden de tijd om een verzoekschrift te behandelen. Met instemming van de or en de
bestuurder kan deze termijn met nog eens
twee maanden worden verlengd. Gemiddeld
bedraagt de doorlooptijd bij Markt I 2,6
maanden en bij Markt II 2,9 maanden. Knopper: ‘Daar zijn we tevreden over, maar in het
kader van de permanente zelfverbetering proberen we de doorlooptijden nog korter te maken.’ Borsboom: ‘Het zou misschien sneller
kunnen, maar we moeten geen concessies
doen aan de zorgvuldigheid. Het kost nu eenmaal tijd om met vijf commissieleden de stukken te lezen, te wijzigen en te bespreken.’
Een ander goed voornemen is dat de Bedrijfscommissies gaan uitzoeken of de procedure aansluit bij de verwachtingen en wensen van partijen. ‘Nu krijgen we wel met
enige regelmaat feedback, maar niet altijd en
niet van iedereen. Daarom denken we aan
een enquête’, zegt Geelkerken. Dit past in
een tijd dat de Bedrijfscommissie afhankelijk
is van vrijwillige inschakeling, aldus Borsboom. ‘Wil je als instituut bestaansrecht hebben, moet je weten wat de klant wil.’
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