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Nieuwsbrief oktober 2016

De Dag van de Medezeggenschap op 21 maart 2017
Bij de Sociaal Economische Raad (SER) te Den Haag

Gelijkwaardige partners zijn in het samenspel van de medezeggenschap
met speciale aandacht voor de rol van de bestuurder
De eerste 2 deelnemers per NVMz-lid kunnen gratis deelnemen; vanaf de 3e deelnemer van hetzelfde NVMzlid of voor niet-leden zijn de kosten € 45,Meld je alvast aan via ‘inschrijven’ op ‘dag van de medezeggenschap’http://www.nvmedezeggenschap.eu/

Periodiek overleg met het CBM (commissie bevordering medezeggenschap)
22 augustus 2016 hebben bestuursleden en NVMz lid Albert Stallaart, OR voorzitter Scalda (ROC
zeeland) en lid van OR platform MBO, met elkaar gesproken. Sinds 5 jaar valt het onderwijs ook
onder de WOR en dit betekent een grote verandering. Albert vraagt met name aandacht voor de
consequenties hiervan door een aantal praktijkvoorbeelden aan te halen. Het CBM is zich hier
terdege van bewust en begrijpt de beleving hiervan volkomen. Dat betekent nog niet dat dit
veranderbaar is. CBM zet optimaal in om ook deze groep te faciliteren op dezelfde manier als aan
de medezeggenschap in zijn algemeenheid.

OR & Faillissement / surseance
Situaties waarin er spanning komt te staan op het voortbestaan van de organisatie wordt de
medezeggenschap nog weleens vergeten. Bij situaties waarin de continuïteit van organisaties in het geding is
– overname, fusie en faillissement – ontstaat de neiging van de bestuurder/werkgever om zijn overwegingen
voor zichzelf te houden en niet te delen met de medezeggenschap.
Uit de vele voorbeelden van de afgelopen jaren blijkt dat in bijna alle fasen van een faillissementsprocedure,
stille curator, voorbereiding faillissement, surseance van betaling en na faillissement, de legitieme belangen
van werknemers door niemand behartigd worden; sterker nog, niet alleen zijn de belangen van werknemers
niet geborgd, ook het belang van de mogelijke continuïteit van de onderneming is niet geborgd bij deze
processen. In de praktijk blijken deze processen vaak gebruikt te worden om te komen tot verkapte
saneringen en reorganisaties op kosten van de gemeenschap en enkel ten bate van schuldeisers, soms op het
frauduleuze af.

Voorstel aan CBM

Expliciete aanvulling in adviesrecht art 25 WOR

De OR verdient een belangrijke rol, vroegtijdig in het traject, als er sprake is van een verslechtering van de
bedrijfsresultaten, bv volgens het art 24 overleg.
Zodra er sprake is van zorgen rond de continuïteit van de onderneming moet de OR geïnformeerd worden
daarover. Indien nodig onder geheimhouding. (Stille) Curator en OR maken kennis met elkaar en maken
werkafspraken.
Elke bestuurder – tijdelijk of niet – is verplicht de OR om advies te vragen en haar visie te geven op de
mogelijke scenario’s.
Ook als een faillissement onafwendbaar is en een curator aangesteld wordt kunnen alle stakeholders
voordeel hebben bij het actief betrekken van de ondernemingsraad.
Expliciete vastlegging van het adviesrecht ook voor tijdelijk aangestelde bestuurders bij surseance,
faillissement, stille bewind voering in een lid van artikel 25 van de WOR verdient de voorkeur.
Continuïteit beogen voor alle stakeholders
Ondernemer informeert over
slechte resultaten

Goede afhandeling voor stakeholders en
medewerkers
Aanstelling van en afhandeling
door de curator van het
faillissement

Inrichten Pre-Pack
(tijdelijk bestuurder)

Consultatie
OR

Advies OR

OR wordt geïnformeerd. Indien nodig onder geheimhouding. Werkt
actief mee aan analyse van scenario’s voor een doorstart/overname
Extra ruimte voor inhuur extern deskundigen en actieve
samenwerking met RvC en cliëntenraden

OR brengt advies uit aan
curator over beste optie
afhandeling
faillissement na
raadpleging raden

Dit is het resultaat van de werkgroep bestaande uit: JOhan Berends, Rudi v.d. Stege, Albert van Driel en Hugo Mutter.

Benieuwd naar het hele voorstel: vraag het op via info@nvmedezeggenschap.eu

Kalender
05 oktober SER congres en 10 oktober AWVN congres
13 oktober POM bijeenkomst met OR Platforms lid van NVMz
25 oktober werkgroep congres
01 november gesprek met Ruud Vreeman, ambassadeur Medezeggenschap
25 november bestuursvergadering en bijeenkomst met de Raad van Advies (combi)

Bedrijfscommissie (van de SER)
De Bedrijfscommissies Markt I en Markt II hebben hun gezamenlijke jaarverslag 2015 bekend
gemaakt. Het jaarverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden van beide bedrijfscommissies
in 2015 en wordt uitsluitend digitaal beschikbaar gesteld. In deze periode hebben de beide
bedrijfscommissies gezamenlijk 16 verzoeken om bemiddeling ontvangen.
De belangrijkste taak van de bedrijfscommissies is het bemiddelen bij geschillen tussen (onder
meer) ondernemingsraad en ondernemer. Daarnaast geven de bedrijfscommissies voorlichting en
functioneren ze als vraagbaak. Het secretariaat van de bedrijfscommissies is ondergebracht bij de
SER. Het jaarverslag is te vinden via link: Jaarverslag Bedrijfscommissies Markt I en Markt II
PS Stuur deze email even door naar je collega or- leden en/of
alle contacten die je op het terrein van medezeggenschap hebt zodat zij er ook kennis van kunnen
nemen. Voor meer informatie: zie http://www.nvmedezeggenschap.eu/

Voor, Door en Van de leden

