'Alliantie voor medezeggenschap' wil betere samenwerking

Van old boys network
naar interactie met de or
De relatie tussen medezeggenschap en raden van bestuur en
raden van commissarissen kan een oppepper gebruiken. De pas
opgerichte 'Alliantie voor medezeggenschap' wil zich hiervoor
inzetten. De schakels in de zogenoemde 'gouden driehoek'
communiceren veel te weinig met elkaar. Een gemiste kans,
want or, commissarissen en bestuur kunnen elkaar
aanvullen in deels overlappende taken.
Door Loek Kusiak

M

athi Bouts, oud-or-voorzitter bij
KLM en huidig voorzitter van de
stichting Multi Nationale
Ondernemingsradenoverleg (MNO), merkt
op: “Leden van raden van commissarissen
moeten zichzelf zichtbaar maken door de
werkvloer op te gaan en deel te nemen aan
overlegvergaderingen met de or en de bestuurder. Ondernemingsraden hebben vanuit de WOR ook een toezichthoudende rol
en behoefte aan dialoog met de raad van
commissarissen (rvc) om meningen te toetsen en raad te vragen, bijvoorbeeld bij vergaande beleidsvoornemens waar de rvc over
adviseert. Formeel is geregeld dat or en rvc
elkaar één tot twee keer per jaar ontmoeten,
maar dat gebeurt niet altijd. De commissaris kan met zijn brugfunctie de ondernemer
ook helpen bij een conflict met de or.”
MNO maakt deel uit van een coalitie van
vakcentrales, medezeggenschapsexperts, advocatenkantoren en de branchevereniging
van commissarissen en directeuren. Zij hebben zich onlangs verenigd in de 'Alliantie
voor Medezeggenschap', die zich inzet voor
een betere samenwerking van de 'gouden
driehoek' van ondernemingsraden, raden
van commissarissen en raden van bestuur.
Initiatiefnemers van de Alliantie zijn de Sociaal-Economische Raad (SER) en het Nationaal Register, dat bemiddelt bij het plaatsen van commissarissen en toezichthouders.
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De Alliantie is het resultaat van een rondetafelconferentie, eind 2014, en de introductie van de website www.or-en-commissaris.
nl die als 'voorhoedespeler' de dialoog tussen bestuur, commissarissen en medezeggenschap wil stimuleren en de positie van
de voordrachtscommissaris verduidelijkt.
Vanuit de Alliantie, die eind dit jaar een
nieuwe conferentie belegt, gaat ook een
denktank aan de slag om suggesties en best
practices over de relatie tussen medezeggenschap en het toezicht in een organisatie uit
te wisselen.

United brains
“Medezeggenschap kan veel meer inhouden
dan als or alleen je adviesrecht gebruiken bij
een reorganisatie. Op hun beurt moeten
toezichthouders leren hoe ze volwassen met
de or omgaan," zegt professor Trude Maas,
een van de trekkers van de Alliantie voor
Medezeggenschap en voormalig presidentcommissaris bij Philips Nederland. "In de
kwaliteit van het toezicht in onder meer de
zorg, woningcorporaties en het hoger onderwijs is afgelopen jaren veel misgegaan.
We hebben governance codes ingevoerd
maar daarin wordt geen link gelegd naar de
werknemers en de medezeggenschap."
Bevoegdheden om de vinger te krijgen achter vergaande besluiten of de gevolgen van
falend toezicht, laat de medezeggenschap

Nationaal Register

De or van een bedrijf dat onder de structuurregeling valt, heeft een versterkt recht op
voordracht van een derde van het aantal
commissarissen. Maar slechts in één van de
drie gevallen doen or's een voordracht. Dat
moet anders, vindt ook directeur Olaf Smits
van Waesberghe van het Nationaal Register,
opgericht door werkgevers en bonden en
partner in de Alliantie van Medezeggenschap.
Het Register wil de juiste personen als commissaris bemiddelen en opleiden. In de training tot commissaris is een module voor omgang met de medezeggenschap ingeruimd.
"Coöptatie (vrienden naar voren schuiven,
red.) staat onafhankelijk en vakkundig toezicht in de weg en blokkeert de doorstroming
van jong talent," stelt het Nationaal Register,
dat de namen bevat van circa 1500 commissarissen, waarvan 300 voordrachtcommissarissen. "Or's willen we emanciperen," zegt
Smits van Waesberghe, "om hun voordrachtrecht te gebruiken. We kunnen ondersteunen
bij een profielschets van een commissaris.
Met best practices over het voordrachtrecht
en de omgangscultuur van or's en commissarissen, wil de Alliantie ingaan op vragen als:
welke verschillen in macht ervaren or's en
commissarissen? Wat zijn belangrijke onderwerpen om elkaar over te spreken?"
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vaak nog onbenut. "Zodra er ingrijpende
casussen spelen," aldus Maas, "weten or's
vaak niet wat wat hun rechten zijn, zoals
het inzetten van het recht van enquête. Of
ze zijn te bescheiden. Dat komt door ons
poldermodel. Zoeken naar consensus kan
soms ook een teken van zwakte zijn, terwijl
er ook momenten zijn dat je juist moet
doorpakken om de onderste steen boven te
krijgen."
Maas signaleert bij veel bestuurders nog te
vaak een houding in de trant van: "Als we
de regels van de WOR toepassen, is het verder wel goed." Dat belemmert volgens haar
ook de creativiteit en de sociale innovatie in
ondernemingen. "Organisaties die innovatief en flexibel willen inspelen op veranderende omstandigheden in de markt en de
samenleving, hebben united brains nodig.
Medewerkers van hoog tot laag moeten op
elkaar zijn ingespeeld. Kennis van de werkvloer moet je maximaal benutten. Samenwerking en vertrouwen tussen partijen in de
driehoek or-commissaris-bestuur is daarbij
onontbeerlijk. Vanuit verschillende rollen
kunnen dezelfde belangen op de lange termijn worden gediend."
"Vergeet ook niet," vervolgt Maas, "dat tegenwoordig iedereen via sociale media kan
meepraten, ook over zaken op de werkvloer.
Deze trend moet je vertalen naar een vorm
van medezeggenschap die medewerkers
vroegtijdig uitnodigt tot meedenken. De or
kan bijvoorbeeld bij de aanpak van specifieke thema's of projecten in werkgroepjes
ook een beroep doen op de kennis van nietor-leden, medewerkers die specialist zijn in
een onderwerp. Ook kun je medewerkers
online over bepaalde zaken raadplegen."

Cultuurkloof
Bij statutaire vennootschappen, vaak beursgenoteerde ondernemingen, is het niet alleen belangrijk dat or's zich bedienen van
hun recht een commissaris van eigen voorkeur voor te dragen. "Commissarissen moeten ook op eigen initiatief de communicatielijnen naar de or onderhouden, en daar is
nog veel werk aan de winkel", benadrukt
FNV-beleidsjurist en hoogleraar Sociaal
recht Klara Boonstra. "De cultuurkloof tussen het old boys network van commissarissen en de medezeggenschap is nog groot. Er
zijn voordrachtcommissarissen die hun
baantje te danken hebben aan de or, maar
daarna geen contact meer met de or zoeken.
Zoals ik ook commissarissen ken die wél
geïnteresseerd zijn en geregeld met de or de
stand van zaken in hun organisatie doorspreken."
www.orinformatie.nl
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Alliantie voor medezeggenschap
Waar contacten tussen raden van toezicht
en/of commissarissen en de ondernemingsraad ontbreken, kan de voordrachtcommissaris een constructieve rol spelen, vindt
Boonstra. "Maar die rol mag je óók van de
andere commissarissen verwachten. De cultuur van twee handen op één buik met het
bestuur moeten we vaarwel zeggen. Commissarissen en toezichthouders dienen immers het ondernemingsbelang te dienen. De
medezeggenschap kun je dan moeilijk als
een ondergeschikt clubje zien. Ik heb commissarissen ontmoet die het al heel wat vinden dat ze een kookworkshop met de or
hebben gedaan. Dan vraag ik: 'Stapt u ook
naar de or als activistische aandeelhouders
de onderneming in tweeën willen splitsen?'
Want dan is die kookmiddag wel weer belangrijk om elkaars telefoonnummer uit te
wisselen."

Beloningsbeleid
De meeste bedrijven in Nederland zijn
mkb-ondernemingen en kennen geen wettelijk voordrachtrecht voor een commissaris. Wel zijn in cao’s, ook bij non-profitorganisaties, basisrechten vastgesteld voor

periodiek overleg tussen or en de raad van
toezicht. Boonstra: "Ook van dit recht
wordt nog weinig gebruik gemaakt. Een gemiste kans, want toezichthouder en ondernemingsraad zijn in potentie een sterk duo,
bijvoorbeeld om een bepaalde casus door te
nemen." Volgens Mathi Bouts van MNO
maakt 80 procent van de multinationale
or's gebruik van het voordrachtrecht.
"Or's en rvc zoeken elkaar vooral ook in
crisistijd op. Het MNO kan via de Alliantie
ook praktijkvoorbeelden leveren waar het
goed gaat in de samenwerking tussen rvc
en or, maar het kan altijd beter. Een voorbeeld: de evaluatie over 2013 van de corporate governance code, waarin verantwoord
ondernemerschap staat beschreven, constateert leemtes in de aandacht voor cultuur en gedrag, diversiteit en beloningsbeleid. In de code staat de or maar twee keer
zijdelings genoemd. Bij een onderwerp als
verantwoord belonen van topbestuurders
moet de rvc ook bereidheid tonen om naar
de or te luisteren. De or voelt de heersende
opvattingen op de werkvloer en in de samenleving over topbeloningen vaak veel
beter aan."
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