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OR-werk zit vol potentiële spanningsbronnen en 
ondernemingsraden lopen daarom grote kans om een keer 
in een conflict te belanden. Welke mogelijkheden heeft 
een OR wanneer hij in een conflict is terechtgekomen? 
En wat zijn de voordelen en aandachtspunten bij deze 
verschillende mogelijkheden? Ook belangrijk: wat kun je 
doen om een conflict te voorkomen? In dit praktijkkatern 
geven we antwoord op deze vragen. Geschillen kunnen 
op elk niveau voorkomen, ook tussen OR-leden onderling. 
Maar we gaan in dit katern vooral in op conflicten tussen 
OR en bestuurder.
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Bij wet bepaald
Art. 36.2 WOR stelt dat 
zowel de OR als de on-
dernemer de kanton-
rechter kan verzoeken 
om te bepalen dat de 
andere partij 'gevolg 
dient te geven aan 
 hetgeen (...) bij of 
krachtens deze wet is 
bepaald'. In een mooie 
juridische volzin staat 
daar eigenlijk dat als 
een van de partijen 
haar verplichtingen aan 
de laars lapt, de andere partij 
naar de rechter kan stappen. Zij kan 
dan aan de rechter vragen om de eerste 
partij op te dragen zich alsnog aan de 
wet te houden. En om wat voor soort 
kwesties gaat het dan? In de eerste 
plaats om zaken die letterlijk in de wet 
zelf staan. Zo moet de ondernemer in een 
specifiek aantal gevallen instemming 
vragen aan de OR (art. 27 WOR). Als de 
ondernemer een instemmingsplichtig 
besluit neemt zonder instemming te vra-
gen, kan de OR naar de rechter stappen. 
De ondernemer is ook wettelijk verplicht 
de OR faciliteiten te geven. De OR op zijn 
beurt is verplicht om met de ondernemer 
te overleggen als de ondernemer daarom 
verzoekt. In al die gevallen kan de bena-
deelde partij naar de rechter stappen als 
zij zich tekort gedaan voelt.

Krachtens de wet bepaald
Maar bij de algemene geschillenregeling 
kan het ook gaan om zaken die niet in de 
WOR staan, maar wel hun kracht (onder 
meer) aan de WOR ontlenen. Denk aan 

De algemene 
 geschillenregeling

In de WOR staan regels waaraan de ondernemer en de OR zich moeten 
houden. Wat als een van de partijen weigert die regels op te volgen? Dan 
is er de algemene geschillenregeling. Die vinden we in art. 36 van de WOR.

een 
verplich-
ting die in een 
ondernemingsovereenkomst staat. Of 
een bepaling in een cao. Stel dat daar 
 bijvoorbeeld in staat dat de ondernemer 
instemming aan de OR moet vragen als 
hij een reiskostenvergoeding wijzigt. Dat 
is een extra bevoegdheid, want op grond 
van de WOR heeft de OR in zo'n geval 
geen instemmingsrecht. Toch kan de 
OR dan gebruik maken van de algemene 
geschillenregeling. Dat de OR in de cao, 
of in een ondernemingsovereenkomst, 
aanvullende bevoegdheden kan krijgen, 
ligt immers vast in de WOR (art. 32).

Iedere belanghebbende
In een specifiek aantal gevallen kan 
 'iedere belanghebbende' (art 36.1) naar 
de rechter stappen om hem te vragen te 
bepalen dat de ondernemer of de OR zich 
aan de regels moet houden. Daarbij gaat 

het om kwesties als: zorgen dat er een 
OR bestaat als dat wettelijk verplicht is 
(of op grond van de cao), zorgen dat de 
OR een reglement heeft, zorgen dat de 
kandidaatsstelling en de verkiezing van 
OR-leden reglementair verloopt. 'Iedere 
belanghebbende', dat zijn, naast de 
 ondernemer en de OR, de vakbonden en 
de werknemers van de onderneming.

Bedrijfscommissie
Als de OR of de ondernemer naar de 
 kantonrechter wilde stappen, moest 
hij tot de zomer van 2013 eerst langs 
de  bedrijfscommissie. Anders was zijn 
 verzoekschrift 'niet ontvankelijk'. Die 
verplichting is met de laatste wetswijzi-
ging weggenomen. De vraag of dat wijs 
is geweest, is het onderwerp van het 
 artikel op bladzijde 22. <

TEKST: HANS VAN DEN HURK, H.HURK@DIALOOGAMSTERDAM.NL

ILLUSTRATIE: AREND VAN DAM
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 TEKST: DICK BONENKAMP, DIRECTEUR MERLIJN MEDEZEGGENSCHAP, RECHTBANKMEDIATOR/NMI REGISTERMEDIATOR
FOTO: SHUTTERSTOCK

 

 ■  Wees je ervan bewust dat de OR zowel 'recht' heeft op het creëren van conflicten als het recht om 
mediation voor te stellen bij stagnatie van het overleg. In de WOR staat immers dat de OR een extern 
deskundige mag inhuren. 

 ■  Als mediation nieuw is voor de bestuurder, geef hem dan toegankelijke informatie over mediation en de 
positieve effecten ervan. Want hij moet toch altijd betalen en het is vaak vooral de bestuurder die het 
 gevoel heeft dat inschakelen van een mediator een bewijs is dat hij 'zijn' OR niet aankan. 

 ■  Stel mediation in een zo vroeg mogelijk stadium voor. 

 ■  Beschouw het mediationproces als een waardevolle kans om niet alleen het conflict op te lossen maar ook 
om de overlegrelatie met de bestuurder blijvend te verbeteren. 

 ■  Realiseer je dat het inzetten van een mediator de conflictpartijen niet ontslaat van de eigen verantwoorde-
lijkheid om het conflict in de hand te houden: het veranderen van het eigen gedrag draagt enorm bij aan 
het positieve verloop van een mediation. Het veranderen van gedrag is op tal van manieren mogelijk. 

 ■  Houd samen met de mediator en de bestuurder focus op de toekomst en de toekomstige relatie. 

 ■  Kies een goed opgeleide mediator met een officiële registervermelding, zodat kwaliteit en toepassing van 
gedragsregels en tuchtrecht gewaarborgd zijn. 

 ■  Kies voor een mediator met ruime ervaring in de medezeggenschapspraktijk. 

 ■  Zorg voor de sterkst mogelijke onderhandelingsdelegatie: onderhandelen is in principe niet de taak van 
de mediator; wel de begeleiding van de onderhandelingen en het scherp krijgen van ieders werkelijke 
 behoeften. 

 ■  Maak aan het begin van de mediationprocedure goede afspraken over de omvang van de geheimhou-
dingsverplichting naar de achterban. 

 ■  Kies altijd voor een kennismakingsgesprek vooraf.  

 ■  Wees ervan verzekerd dat beide partijen achter de keuze voor mediation staan.  <

 Mediation voor 
 oplossen confl ict  
 Wanneer er een conflict is tussen OR en bestuurder, kunnen ze een 
neutrale bemiddelingsdeskundige inschakelen: de mediator. Deze 
begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen beide partijen. 
Doel is om de werkelijke belangen op tafel te krijgen en tot een 
gezamenlijke optimale besluitvorming te komen. 

 CHECKLIST 
TEKST: DICK BONENKAMP, DIRECTEUR MERLIJN MEDEZEGGENSCHAP, 

RECHTBANKMEDIATOR/NMI REGISTERMEDIATOR
FOTO: SHUTTERSTOCK
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Kantonrechter of 
bedrijfscommissie?
Na de wijzigingen in de Wet op de ondernemingsraden van 2013, kan een OR 
die een conflict met de bestuurder heeft, direct naar de kantonrechter. De 
verplichte bemiddeling door de bedrijfscommissie hoeft niet meer. 

TEKST: HANS VAN DEN HURK, H.HURK@DIALOOGAMSTERDAM.NL

ILLUSTRATIE: AREND VAN DAMANALYSE

Eigenlijk is het wel een beetje vreemd. 
De maatschappelijke trend is om minder 
naar de rechter te gaan, en te proberen 
om conflicten op een alternatieve manier 
op te lossen. Denk aan arbeidsconflicten 
of aan echtscheiding: steeds meer wordt 
getracht de zaken te schikken via media-
tion of bemiddeling. De motivering daar-
van is tweeledig. In de eerste plaats 
werkt een oplossing beter als de betrok-
kenen die zelf hebben bedacht, of in ieder 

geval hebben aanvaard. In de tweede 
plaats telt mee dat het goed is om de 
rechterlijke macht minder te belasten. 
De medezeggenschap heeft in dit opzicht 
een wat tegendraadse ontwikkeling ge-
volgd. Daar is de verplichting om te pro-
beren de zaak te schikken voor je naar de 
rechter stapt juist uit de wet verdwenen.

Vrijwillige bemiddeling
De OR (of bestuurder) kan voortaan dus 

zelf kiezen of hij eerst naar de bedrijfs-
commissie gaat of direct zijn heil bij de 
kantonrechter zoekt. Wat pleit voor het 
een, wat voor het ander?

Formaliteit versus ongedwongenheid
Zittingen bij de kantonrechter zijn for-
meel en de rollen liggen vast. De zittin-
gen bij de bedrijfscommissie zijn ook 
geen theekransje, maar de sfeer is meer 
ongedwongen. OR en bestuurder staan 
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niet tegenover dames en heren in toga, 
maar zitten met de leden van de 'kleine 
commissie' aan een tafel. Er volgt een 
gesprek waar iedere partij zijn mening 
kan geven. Het komt voor dat bestuurder 
en ondernemingsraad tijdens de zitting 
voor het eerst sinds tijden weer eens 
goed naar elkaar luisteren. Soms hebben 
bestuurder en OR net dat zetje nodig om 
weer samen in gesprek te gaan.
 
  Winst/verlies versus compromis  
 De kantonrechter is, gegeven zijn oplei-
ding en functie, er vooral op gericht om te 
zien wie er gelijk heeft, binnen de regels 
van de wet (of de cao). Bij de kantonrech-
ter komt dan ook vaak een van de partijen 
als winnaar uit de strijd. En dus is er ook 
een verliezer. De bedrijfscommissie streeft 
meer naar een compromis. Naar een 
 uitkomst waar beide partijen mee kunnen 
leven. Er wordt bij de bedrijfscommissie 
meer bemiddeld en minder een oordeel 
geveld. Voor alle duidelijkheid: het komt 
ook voor dat een bedrijfscommissie ge-
hakt maakt van de argumentatie van een 
van de partijen. En een compromis kan 
ook in de rechtszaal geboren worden. Het 
is een kwestie van nuances en accenten. Vrijwillig versus opgelegd  

 De uitspraak van de bedrijfscommissie is 
een aanbeveling, de partijen hoeven zich 
er niet aan te houden. De rechter legt zijn 
uitspraak op. Je kunt alleen nog in beroep 
gaan, als de uitkomst je niet bevalt. Het 
komt overigens geregeld voor dat beide 
partijen afspreken de uitspraak van de 
 bedrijfscommissie te zullen accepteren.

Hoge of lage drempel  
 Het is voor een OR heel wat, om zijn 
 bestuurder voor de rechter te slepen. 
Het voelt toch als een oorlogsverklaring. 

Wellicht ten onrechte, want het vragen 
van een oordeel van de rechter is in elk 
opzicht een beschaafde manier om een 
 conflict te beslechten. Maar toch: de OR 
schrikt vaak terug voor het effect daar-
van op de onderlinge relatie. Een verschil 
van inzicht aan de bedrijfscommissie 
voorleggen voelt minder ingrijpend aan. 
 Kortom, als een van de partijen vooral 
bevestiging wil zien van zijn gelijk, kan 
deze het beste direct naar de rechter 
gaan. Maar als een schikking nog enige 
kans heeft, is een gang naar de bedrijfs-
commissie zo gek nog niet. < 

 BEDRIJFSCOMMISSIES 

  Bedrijfscommissies zijn speciaal voor ondernemingsraden in het leven  geroepen. Ooit was er 

voor iedere bedrijfstak (of sector) een bedrijfscommissie, in totaal 26. Nu zijn er nog maar 

drie: een voor de overheid ('bedrijfscommissie voor de overheid'), een voor de zakelijke markt 

('Markt 1') en een voor de non-profit sector ('Markt 2'). De eerste is ingesteld door de minis-

ter van Binnenlandse Zaken, de laatste twee door de SER. Alle drie bestaan uit vertegen-

woordigers van vakbonden en werkgevers en hun standplaats is Den Haag.

  De bedrijfscommissies doen alle drie meer dan bemiddelen bij conflicten. Zo publiceert de 

bedrijfscommissie voor de overheid op haar website 'veelgestelde vragen'. Tevens publiceert 

zij een aantal uitspraken van de bedrijfscommissie in actuele zaken, zodat een onderne-

mingsraad kan zien hoe in soortgelijke kwesties is geoordeeld.  

 CONFLICTEN 

  Ondernemingsraden kunnen om velerlei kwesties een conflict krijgen met hun bestuurder. 

Waar gaat het om? Een aantal voorbeelden.

   Tijd en faciliteiten 

  Faciliteiten zijn een bron van conflicten. De bestuurder vindt bijvoorbeeld twee uur per week 

per OR-lid wel genoeg. Of hij weigert de OR scholing. Of hij wil een extern deskundige niet be-

talen. Overigens komt het omgekeerde ook voor: de bestuurder vindt bijvoorbeeld dat zijn OR 

het budget of de OR-uren aan de verkeerde doelen besteedt.

   Bevoegden en rechten 

  Een andere bron van conflicten vormen de bevoegdheden. De bestuurder wil bijvoorbeeld 

geen informatie geven die de OR nodig heeft. Of de bestuurder vindt een onderwerp niet ad-

vies- of instemmingsplichtig en de OR vindt dat wel.

   Processen en werkwijze 

  Het komt voor dat een OR een commissie (of een COR) wil instellen en de bestuurder wil dat 

niet. Of de bestuurder vindt dat de OR onvoldoende rekening houdt met het bedrijfsbelang.

  Gelukkig komen de meeste conflicten niet terecht bij de bedrijfscommissie of de kantonrechter. 

En overigens: een OR die in beroep wil omdat de bestuurder het OR-advies naast zich neerlegt of 

onterecht niet om advies vraagt, kan terecht bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in 

Amsterdam. Een conflict over de vraag of een ondernemersbeslissing adviesplichtig is kan wel 

aan de bedrijfscommissie worden voorgelegd.  
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 Soorten procedures 
 We kennen een aantal soorten procedu-
res. Als basis geldt de procedure bij de 
kantonrechter, met hoger beroep bij het 
Hof en eventueel cassatie bij de Hoge 
Raad. Dit staat in artikel 36 WOR. Daar-
naast is er de mogelijkheid om naar de 
Ondernemingskamer te stappen wan-
neer werkgever afwijkt van een advies (of 
niet vraagt om advies). 
Tot slot kan de OR nog in andere procedu-
res worden betrokken, zoals de Wet 
openbaarheid bestuur, enquêtezaken etc. 
De OR kan in voorkomende gevallen om 
bemiddeling vragen bij de bedrijfscom-
missie.
 
 Procedure starten 
 Een OR die overweegt om een procedure 
te beginnen moet de volgende stappen 
doorlopen. 
 1. De OR moet besluiten om een juridisch 
adviseur te raadplegen. Een advocaat is 
bij procedures bij de kantonrechter of 
de bedrijfscommissie niet noodzakelijk, 
maar in de regel wel gebruikelijk. Bij de 
Ondernemingskamer is processuele bij-
stand door een advocaat verplicht. Deze 
jurist moet beoordelen of er überhaupt 
slagingskans is. Let op: de termijnen bin-
nen de WOR zijn meestal kort. Zo moet je 
binnen één maand een procedure starten 
bij de Ondernemingskamer of moet 
 binnen deze periode de nietigheid zijn 
 ingeroepen. Voortgang is dan ook vaak 
noodzakelijk.
2. Mede met het advies van de jurist 
moet de OR beslissen om al dan niet naar 
de rechter te stappen. Daarbij spelen 
naast de juridische kansen ook andere 
 facetten een rol, zoals relatie met de 
 bestuurder, belang van de kwestie en 

 De gang naar 
de rechter 

 De wet is voor een OR de basis van zijn bestaan. Als het nodig is kan 
de OR zijn rechten afdwingen bij de rechter. Deze keuze zorgt voor 
een goede onderhandelingspositie.  

het draagvlak binnen de OR. 
3. De procedure start. Dit gaat vaak sa-
men met het  inschakelen van een achter-
ban, de vakorganisatie en/of de pers en 
politiek.
4. Tot het moment dat een uitspraak 
volgt, vindt vaak nog overleg plaats, al 

 TEKST: STEVEN JELLINGHAUS, ADVOCAAT DE VOORT ADVOCATEN | MEDIATORS

ILLUSTRATIE: AREND VAN DAM 

 Realiseer je dat ondernemingsraden niet vaak naar de rechter stappen. Neem bijvoorbeeld 

de cijfers van de Ondernemingskamer. In Nederland zijn er circa 10.000 

 ondernemingsraden. Jaarlijks worden zo'n 60 zaken aanhangig gemaakt bij de Onderne-

mingskamer. Daarvan komen ongeveer 10 tot een uitspraak. Wanneer je er ook nog een 

aantal 'grootleveranciers' vanaf haalt, zoals vervoersbedrijven en het Ministerie van Veilig-

heid en Justitie, dan is de conclusie dat we niet veel procederen in medezeggenschapsland. 

 OR PROCEDEERT WEINIG 

dan niet met behulp van een mediator of 
bemiddelaar. Dit kan leiden tot beëindi-
ging van de procedure.
5. De rechter doet uitspraak.
6. Met de uitspraak van de rechter moet 
iets worden gedaan. Vaak leidt dit op-
nieuw tot overleg tussen betrokkenen.  <
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|BEST PRACTICE

Evenwicht in belangen
De advocaat van de OR vond het opmer-
kelijk dat, nu in deze zaak geen sprake 
meer was van verplichte bemiddeling, 
de bedrijfscommissie zijn bemiddelende 
rol veel serieuzer oppakte dan in het 
verleden gebruikelijk was. Dit kwam 
onder andere doordat de bedrijfscom-
missie gericht en grondig onderzoek 
deed naar de mogelijkheden om tot een 
oplossing te komen en daar zelf een 
voorstel voor deed. De bedrijfscommis-
sie was breed samengesteld en luister-
de naar beide partijen. Daardoor kreeg 
ze voldoende informatie en was objec-
tief in de bemiddeling. Dit zorgde ervoor 
dat er uiteindelijk een evenwicht ont-
stond in de belangen van beide partijen. 
Doordat er evenwicht is geef je niet een 
partij gelijk en ontstaat er ruimte om 
een volgende stap te zetten. Werkgever 
en OR kunnen nu weer verder met elkaar 
onderhandelen.

Onderzoek
De bedrijfscommissie onderzocht pijn-
punten door de juiste en concrete vra-
gen te stellen en goed te luisteren naar 
werkgever en OR. Door de hoeveelheid 
informatie kon de bedrijfscommissie 
een concreet en inhoudelijk voorstel 
maken, waarin de contouren voor een 
regeling uiteen werden gezet en die 

Bedrijfscommissie 
voor evenwicht 
in belangen
Op advies van een advocaat stapten een OR en zijn werkgever onlangs naar 
de bedrijfscommissie. Redenen waren formele verschillen van inzicht over 
en een belangenconflict bij vergoeding van extra kosten die te maken had 
met een aangepaste regeling voor bedrijfskleding. 

werkbaar is voor beide partijen. Partijen 
konden aan de hand van het gegeven 
bemiddelingsadvies verder zoeken naar 
een definitieve oplossing. 

Ervaren bedrijfscommissie
Wat een belangrijk rol speelde in het suc-
ces van deze bemiddeling was dat de be-
drijfscommissie bekend was met en zeer 
ervaren was in de sector van de werkge-
ver. Maar ook de manier waarop de be-
drijfscommissie zijn taken vervulde:  

objectieve bemiddeling, vraagbaak zijn, 
onderzoek doen en voorlichting geven.  
Dit is een verbetering ten opzichte van 
vroeger.

Conflicten liggen vaak gevoelig
Conflicten liggen vaak gevoelig. Daardoor 
is het de redactie dit keer niet gelukt om 
een ondernemingsraad te spreken te krij-
gen.Een advocaat die een OR heeft bege-
leid wilde wel haar verhaal vertellen, maar 
wel anoniem vanwege die gevoeligheid.

TEKST: HERMAN FEDDEMA

FOTO: NATIONALE BEELDBANK / DESIGNPIXEL
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 Wanneer je een conflict voelt aankomen of al midden in 
een conflict zit, kun je soms wel wat hulp gebruiken. 
Maar wat als je niet weet  welke soorten conflictbehan-
delaars er zijn en welke het beste bij je past? Daarvoor is 
Het Conflictwarenhuis. Doel is om een etalage te bieden 
voor alle bekende methoden van conflicthantering die er 
zijn ontwikkeld. Geïnteresseerden kunnen virtueel in het 
warenhuis shoppen en kiezen voor de methode die bij 
henzelf en hun specifieke conflict past. Het Conflictwa-
renhuis is nog in ontwikkeling. 
  www.hetconflictwarenhuis.nl  

 Uitgeverij: Vakmedianet 
 ISBN: 978 94 6215 053 9
 
 Dit boek is geschikt voor 
ondernemingsraden die een 
conflict hebben en dat graag 
willen oplossen. Conflicten 
komen veel voor in de OR-
wereld. Dit komt doordat de 
 OR-praktijk vol potentiële 
spanningsbronnen zit. Mensen 
zijn vaak bang voor conflicten. 
Maar conflicten hoeven niet 
fout te zijn. Het is wel verstandig om ze op een goede 
manier op te lossen. In dit boek lees je waarom de OR-
wereld conflictgevoelig is, wat een conflict is en wat 
daar de positieve en negatieve kanten van zijn en op 
welke manier conflicten kunnen worden opgelost. 

 Uitgeverij: Thema 
 ISBN: 978 90 5871 754 2
 
 Dit boek richt zich niet specifiek 
op ondernemingsraden maar gaat 
over conflicten in het algemeen. 
Conflicten kosten geld, maken ziek, belemmeren groei. 
Conflicten oplossen maakt de weg weer vrij. Op 
beknopte en eenvoudige wijze legt de auteur uit welke 
conflicten er zijn, hoe ze kunnen escaleren en welke 
conflictstijlen gebruikt kunnen worden. 

 Wanneer er sprake is van een geschil tussen OR en 
 bestuurder, kan bij de bedrijfscommissie om bemiddeling 
worden gevraagd. Dat is gratis, informeel, efficiënt en 
laagdrempelig, aldus Mezzo, het informatiesysteem voor 
ondernemingsraden. 
 Uit de jaarverslagen van de bedrijfscommissies Markt I 
en II van 2012 blijkt dat er in dat jaar 67 keer gevraagd is 
om bemiddeling. Het was toen ook nog bij wet verplicht 
om bij een geschil eerst naar de bedrijfscommissie te 
gaan. Deze verplichting is in 2013 komen te vervallen. 
Er zijn helaas nog geen jaarverslagen van 2013 beschik-
baar. In het jaarverslag van 2012 van de bedrijfscommis-
sie voor de overheid worden vijftien bemiddelingsverzoe-
ken beschreven. 

Het Confl ictwarenhuis 

OR in confl ict

Confl icten, hoe ga je 
ermee om?

Bedrijfscommissie

TIP BOEKEN

WEETJE

Annemieke Nijman

CONFLICTEN
hoe ga je ermee om?

OR in bedrijf

Dick Bonenkamp 
Hans van den Hurk

OR in conflict


