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OR en governance: een belangrijk thema

Door Erik van Triest

Introductie
Binnen CursOr zien we de tendens dat de macht steeds verder van de
bestuurders – en dus de ondernemingsraden - komt te liggen.
Zo wordt bij de overheid steeds vaker een beroep gedaan op het politieke
primaat. In de profitsector zien we meer en meer directeuren/bestuurders
die eigenlijk niets te vertellen hebben, of besluitvorming die langs de
bestuurder heen loopt naar een hoger niveau.
Het gevolg kan zijn dat de ondernemingsraad (OR) weinig invloed uit kan
oefenen op het beleid (en de uitvoering daarvan) van de eigen organisatie.
Dat is ons inziens onwenselijk en tegen de gedachte van de Wet op de
Ondernemingsraden.

Meer invloed door naar het ‘hoger niveau’ te gaan
Wij vinden het daarom urgent dat OR’s goed contact leggen met de spelers
die een niveau hoger zitten, en die de speelruimte van de bestuurder
bepalen. OR’s hebben rechten op dit gebied, maar gebruiken die lang niet
altijd.
Als er veel beslissingen op hoger niveau worden genomen, en de OR invloed
wil blijven uitoefenen op het lange termijn beleid, doet hij er goed aan om
contact te leggen met de “governance”, de toezichthouders en gebruik te
maken van zijn bevoegdheden.
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Governance
In het volgende filmpje leggen we uit wat governance inhoudt en hoe OR,
bestuurder en governance zich tot elkaar verhouden.

Governance codes
In het filmpje worden ‘governance-codes’ genoemd. Dat zijn afspraken over
toezichthouders, hun rol, hun onafhankelijkheid, hun verhouding tot de
organisatie. Je hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van de code Tabaksblat.
Een code voor beursgenoteerde ondernemingen. Dit is een voorbeeld van
een ‘governance-code’ .
De code is inmiddels een aantal keren herzien. December 2016 werd de
laatste versie gepresenteerd.
De code bevat ook richtlijnen over de manier waarop toezichthouders
contact moeten onderhouden met ondernemingsraden.
Governance codes ook voor non profit
Maar niet alleen in de profitsector zijn afspraken gemaakt over de rol en
taken van toezichthouders. Ook in de non profitsector zijn allerlei
governance codes gemaakt: in de zorg, in de sector woningcorporaties,
kinderopvang, banken, cultuursector, verzekeraars, pensioenfondsen.
Niet voor niks natuurlijk.
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In de non-profit is het risico op slecht toezicht (belangenverstrengeling,
gebrek aan deskundigheid) veel groter, want daar zit de geldschieter soms
op grote afstand.
De afgelopen jaren hebben we veel voorbeelden van slecht of afwezig
toezicht gezien. Bij wooncorporaties, in de zorg, het onderwijs.
De codes zijn er dus niet voor niks.

Cultuur
De laatste jaren leggen die codes niet alleen nadruk op goed bestuur,
risicobeheersing, aandacht voor de maatschappelijke omgeving, maar ook
op de cultuur in de organisatie. Daar komen immers de risico’s vandaan.
Hier speelt de OR ook een rol, als onafhankelijk orgaan dat zaken kan
benoemen. Vandaar dat de codes bijna allemaal richtlijnen geven voor het
contact tussen governance en OR.

Kansen voor de ondernemingsraad
De codes bieden kansen voor de ondernemingsraad om zijn banden met de
het ‘hogere niveau’ te verbeteren en te versterken. Voorwaarde is wel dat
de OR actie onderneemt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het recht
om leden voor te dragen voor de Raad van Commissarissen of de Raad van
Toezicht. Maar ook door gebruik te maken van artikel 24 en leden van de
RvC of RvT uit te nodigen voor de vergadering. Dat is nog lang niet alles. Als
ondernemingsraad kun je actief regelmatig informeel contact onderhouden
met de voorgedragen commissaris.
In de komende artikelen gaan we uitgebreid in op die verschillende
mogelijkheden van de OR om meer invloed op hoger niveau te krijgen.
Aan bod komt:
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 De voordrachtscommissaris. Waarom belangrijk en hoe regel je zo’n
voordracht in de praktijk?
 De relatie met de voordrachtscommissaris. Hoe ziet het overleg eruit?
Wat zijn risico’s?
Het doel is om uiteindelijk een goede samenwerking te krijgen in de
driehoek: OR-bestuurder-RvC. Daarmee heeft de OR de meeste kans om het
beleid ook op hoger niveau te beïnvloeden.
Dus onderneem als OR actie richting 'het hogere niveau': de RvC's en
RvT's!
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De ‘Werknemerscommissaris’ – Nut en
Noodzaak

Door Lex Wobma
Veel ondernemingsraden hebben koudwatervrees als het gaat om het
voordragen van nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen. Dat is
jammer, want juist door een goede voordracht kan de betrokkenheid van de
RVC bij de OR, de werknemers en de arbeidsverhoudingen vergroten.
In dit artikel bespreken we de nut en noodzaak van het voordragen van de
‘werknemerscommissaris’. Ook besteden we aandacht aan hoe je als OR een
voordracht kunt regelen.

OR en het voordrachtsrecht
De ondernemingsraad (OR) heeft in bepaalde gevallen (versterkt)
voordrachtsrecht op een derde van de Raad van Commissarissen (RvC). Dat
is het geval als de onderneming onder de zogenaamde ‘structuurregeling’
valt.
In de praktijk of ‘volksmond’ spreken we vaak van de zogenaamde
‘werknemerscommissaris’. Hoewel dat een beetje misleidende term is
omdat de voordrachtscommissaris zonder last of ruggenspraak in de RVC
zit en een gelijke positie heeft als de overige RvC-leden. Maar de OR kan wel
beïnvloeden wie er in de RvC komt. Dus op zoek gaan naar iemand die de
kwaliteiten en insteek heeft die de OR belangrijk vindt.
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Koudwatervrees

Voor de OR is het recht op voordracht een mooie kans om de relatie tussen
OR, bestuur en RvC te versterken. Zou je zeggen. In praktijk blijkt dat de OR
nog te weinig gebruik maakt van het voordrachtsrecht. Waarom laten OR’s
de kans lopen?
In onze praktijk horen we daar een aantal argumenten voor:

Dat is toch een ver van onze bed aangelegenheid? De RvC staat
zover van ons af.

Onze bestuurder vindt het ook niet nodig, dat vertroebelt alleen
maar onze verhouding.

Wat levert dat nu uiteindelijk op, hij of zij heeft toch geen
uitzonderingspositie in de RvC.

We hebben er weleens over nagedacht maar waar haal je dan een
geschikte kandidaat vandaan?

Als het gaat om invloed op belangrijke besluiten, zoals een fusie of
overname of een stevige reorganisatie hebben we de WOR toch?
In de reacties proeven we wat koudwatervrees. Wij begrijpen dat. Maar
ondanks dat bovenstaande argumenten in meer of mindere mate
kloppen, zijn wij toch van mening dat het voordragen van groot belang
kan zijn. Het versterkt de invloedspositie van de OR en draagt in
belangrijke mate bij aan het verbeteren van de arbeidsverhoudingen, de
cultuur en het sociaal beleid van de onderneming. En niet in de laatste
plaats zeker in ‘spannende’ tijden zoals verkoop of fusie van de
onderneming kan de toegevoegde waarde van de
‘werknemerscommissaris’ en de RvC enorm zijn.

Taak en doel RvC
Waar was de RvC nu ook al weer precies voor bedoeld ? In de corporate
governance code lezen we het volgende:
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“De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het
beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur
met raad ter zijde. De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling
van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende
belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. De raad van
commissarissen betrekt daarbij ook de voor de onderneming relevante
maatschappelijke aspecten van ondernemen (..)”
Interessante tekst. Met een beetje fantasie zou je deze tekst zo los
kunnen laten op het principe van de OR. Immers met de meeste aspecten
uit deze governance code houdt de OR zich natuurlijk permanent bezig.
De kwaliteit en de continuïteit van de onderneming, het (strategisch)
beleid van de onderneming, de algemene gang van zaken et cetera.
Natuurlijk zijn er ook verschillen: de OR staat het bestuur dan misschien
niet direct met raad ter zijde en de OR is naast toezichthouder natuurlijk
ook, misschien wel vooral, de counterpartner van het bestuur.

Nut en noodzaak van het voordragen van de
‘werknemerscommissaris’
Ondanks de koudwatervrees bij een aantal OR’s zien we gelukkig een
toename van de zogenaamde werknemerscommissaris en is er ook
steeds meer aandacht voor. Ook het nut, en zoals de kop van het artikel
laat weten de noodzaak, zien wij in de praktijk meer dan bewezen.
Nut
Om te beginnen met het nut van het voordragen. We zien in praktijk de
volgende nuttige ontwikkelingen als gevolg van meer
‘werknemerscommissarissen ’in de RvC:
 Het leidt tot een effectieve dialoog tussen OR & Bestuur / RvC.
 Het leidt, tot een meer evenwichtige samenstelling van de RvC.
 De RvC toont meer betrokkenheid richting OR en medewerkers.
 Binnen de RvC wordt meer rekening gehouden met de
werknemersbelangen en de juiste balans tussen OR en bestuurder.

www.cursor-info.nl

©CursOR, 2017

Pagina 8

Opleidingen voor ondernemingsraden die invloed willen

 Er is meer aandacht voor arbeidsverhoudingen evenals de cultuur in
de organisatie.
 Het WOR-artikel 24 overleg van de OR krijgt vaak meer inhoud.
 In spannende tijden zoals fusie of verkoop van de onderneming is de
toenadering en samenwerking met de RvC een stuk eenvoudiger.

Noodzaak
De noodzaak om via de voordracht invloed uit te oefenen op de RvC
blijkt helaas bijna dagelijks uit de krant: denk aan Rochdale, Meavita,
Vestia.
Falend toezicht houdt wantoestanden in organisaties in stand. Met alle
gevolgen van dien: zichzelf verrijkende bestuurders, mislukte fusies,
vijandige overnames, onnodige faillissementen, verziekte
arbeidscultuur, slechte prestatie en dienstverlening.
Goed toezicht en goede samenwerking tussen OR, bestuurder en RvC zijn
cruciaal voor een gezonde organisatie waarin de diverse belangen tot
hun recht komen, noodzakelijk dus!
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Voordragen? gewoon doen
Wat ons betreft dus voldoende argumenten voor de OR om het recht niet
aan je voorbij te laten gaan en over eventuele ‘koudwatervrees’ heen
durven te stappen.
Het is natuurlijk wel zaak om je als OR goed voor te bereiden en niet
zomaar een kandidaat naar voren te schuiven. Elders in deze krant staan
verschillende voorbeelden hoe OR’s dit in de praktijk hebben aangepakt.
‘Een goede voordracht versterkt de invloedspositie van de OR en
draagt in hoge mate bij aan de gewenste cultuur en
arbeidsverhoudingen in de onderneming. ‘

Wat is belangrijk in je aanpak?
We willen op deze plek een aantal algemene handvatten geven hoe de
OR een voordracht aan kan pakken.
1. Belangrijk, voordat de OR een kandidaat gaat polsen, is om eerst in
overleg te treden met bestuurder en zittende RvC. Geef aan dat de OR
gebruik wil maken van zijn versterkt voordrachtsrecht. Kijk vervolgens
of je een goede procesafspraak kunt maken ter zake deze voordracht en
selectie.
2. Sluit aan bij het profiel van de zittende RvC, maar houdt het heft in
eigen hand. We komen in de praktijk nogal eens tegen dat bij dit soort
processen het bestuur en/of de RvC wel een geschikte kandidaat voor de
OR weten… Misschien is dat zo, maar onze ervaring is dat de zelf
gekozen en voorgedragen kandidaat meer oplevert.
3. Je kandidaat moet voldoende kennis van de sector hebben en een
bewezen trackrecord in de wereld van organisaties en ondernemingen.
Focus vooral op een achtergrond in de organisatiekunde,
arbeidsverhoudingen en HRM. Vaak is de financieel en juridische kant al
voldoende voorzien in de RvC. Het is van groot belang dat je kandidaat
van begin af aan gelijk een serieuze kandidaat is en er in beginsel geen
gegronde reden is om deze af te wijzen als niet geschikt of competent.
Het vinden van een geschikte kandidaat is misschien niet eenvoudig,
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maar in de praktijk lijkt het toch vaak weer mee te vallen. Als je als OR
nog niet direct een kandidaat voor ogen hebt, raadpleeg je netwerk
(trainers, adviseurs, vakbondsbestuurders, collega OR’s et cetera). Mocht
dit allemaal nog geen goede kandidaat opleveren, is het in contact treden
met het ‘nationaal register voor stimulerend toezicht’ altijd nog een
goede optie (www.nationaalregister.nl).

Gebruik je voordrachtsrecht!
Kortom, sta je als OR voor de keus of deze dient zich aan, ons advies is:
maak gebruik van je voordrachtsrecht. De RvC staat zeker niet ver van je
bed. Julie hebben veel gemeenschappelijke taken. Als je vroegtijdig de
bestuurder betrekt in het voordrachtsproces hoeft het de verhouding
niet te vertroebelen. En hoewel de voorgedragen commissaris geen
uitzonderingspositie heeft zal hij of zij toch echt rekening houden met de
specifieke positie als ‘werknemerscommissaris’.
Een goede voordracht versterkt de invloedspositie van de OR en draagt
in hoge mate bij aan de gewenste cultuur en arbeidsverhoudingen in de
onderneming. Natuurlijk houdt de OR zijn onafhankelijke positie en blijft
de WOR het belangrijkste juridische machtsmiddel bij belangrijke
beslissingen, maar een goede samenwerking met de RvC kan veel
ongewenste strijd voorkomen.
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Gezocht: Lid RvC m/v

Door Bennie Temming
Stel: je ondernemingsraad is in de gelegenheid een lid van de raad van
commissarissen (RvC) voor te dragen. Maar waar vind je zo iemand, hoe kom
je tot de juiste keuze en hoe pak je dit zorgvuldig aan? Kan je dit als OR alleen,
of is het verstandig daarbij ondersteuning te zoeken?
Met deze vragen kwam de ondernemingsraad van een grote zorginstelling ter
voorbereiding op een cursus. Wellicht heeft jouw OR baat bij zijn ervaring.

De uitgangspunten van de OR
Om te beginnen heeft de OR tijdens de cursus op een 3-tal aspecten zijn
uitgangspunten benoemd.
 De manier waarop de OR zijn relatie met de RvC wenst in te vullen.
 De belangrijkste criteria waaraan de door de OR voor te dragen
commissaris moet voldoen.
 De wijze waarop de OR tot een voordracht wil komen.
Hieronder worden de uitgangspunten toegelicht.
Relatie OR-RvC
De OR acht een goed en veelvuldig contact met de RvC van groot belang.
Contact dat niet enkel beperkt blijft tot de in de WOR voorgeschreven
momenten. Waar nodig en gewenst moeten de RvC en de OR elkaar kunnen
spreken. Dit zowel in maar ook zonder aanwezigheid van de bestuurder. Dit
betekent ook dat de te benoemen commissaris dit belang moet zien. Niet
alleen is het belangrijk dat de voor te dragen persoon deze visie over de
relatie OR-RvC onderschrijft, maar het is ook zaak dat hij of zij hier
aantoonbare ervaring mee heeft.
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Profiel van de commissaris

De te benoemen commissaris zal net als de andere leden van de raad het
belang van de gehele onderneming moeten dienen. De door de OR
voorgedragen commissaris wordt geen werknemerscommissaris”’. Voor de
OR is het dan ook van belang dat de nieuwe commissaris een goede
aanvulling is op de al zittende leden. De voor te dragen persoon moet
geaccepteerd worden door de overige leden maar ook voldoende in staat
zijn/haar eigen stem door te laten klinken.
Die eigen stem is belangrijk.
Commissarissen horen tenslotte niet op de stoel of op de schoot van de
bestuurder te zitten. Ze horen kritisch toetsend en aanvullend op het door
het bestuur te voeren beleid te reageren. Dit vergt een zelfstandige houding
ten opzichte van het bestuur maar ook voldoende acceptatie door het
bestuur.
Zelf doen?
Op de vraag hoe je een geschikte commissaris vindt, werd voor de OR al
snel duidelijk dat ondersteuning gewenst is. Het noemen van namen uit het
eigen OR-netwerk, deze personen te benaderen en te beoordelen bleek voor
de OR geen haalbare kaart. Als trainer heb ik voorgesteld contact te leggen
met het Nationaal Register.
Het Nationaal Register
Door vakverenigingen en werkgeversorganisaties is ooit het Nationaal
Register (NR) opgericht. Deze organisatie is gespecialiseerd in de werving
en selectie van commissarissen. Deze instantie beschikt over een ruim
kandidatenbestand en zoekt ook daarbuiten naar mogelijke kandidaten.
Daarnaast ondersteunt het NR ook op een deskundige wijze de procedure
om tot een voordracht te komen. Ze helpen met het vaststellen van het
profiel, het zoeken naar geschikte kandidaten en bij het selecteren van de
meest geschikte kandidaten.
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Adviseur voor de OR
Het NR kent een aantal adviseurs. Het is belangrijk een adviseur te kiezen
die voldoende kennis en affiniteit met de sector en/of het type bedrijf heeft.
In deze situatie werd het een adviseur voorgesteld met veel ervaringen in
de zorg.
De beoogde adviseur heeft in een vervolgcursus kennisgemaakt met de
gehele OR. Naast informatie over de activiteiten en werkwijze van het NR
heeft hij duidelijk zijn visie uiteengezet over de rol van de RvC en de leden.
Dit alles was zeer naar de tevredenheid van de OR zodat kort daarop
besloten is gebruik te maken van de ondersteuning door het NR.
Het voordrachtproces
Natuurlijk houdt de OR wel de regie over het hele voordrachtsproces. Het is
tenslotte de OR die de voordracht doet. Niet de adviseur. Hoe heeft deze OR
het proces vormgegeven?
De OR heeft uit zijn midden een commissie ingesteld om in dit proces
het voortouw te nemen. Ton, OR lid en voorzitter van deze commissie:
‘Samen met de adviseur van het NR is een profiel opgesteld voor de
commissaris die wij zochten. Daar heeft elk OR Lid zijn/haar inbreng op
gehad en deze is vervolgens door de gehele OR vastgesteld.’
Bij de opstelling van het profiel heeft de OR ook gebruik gemaakt van
de kennis en ervaringen van de zittende leden van de RvC. Ton: ‘We
hebben hun cv’s opgevraagd om helder te krijgen welke kennis en ervaring
een aanvulling zal zijn op de huidige samenstelling.’
Het door de OR opgestelde profiel is door het NR in hun eigen bestand en
extern onder de aandacht gebracht. Dit leverde rond de 50 reacties op,
aldus Ton. De adviseur is gevraagd hieruit een ’longlist’ van 10 in het
profiel passende kandidaten te selecteren. Ton: ‘Onze adviseur heeft
aansluitend met deze 10 kandidaten uitvoerig gesproken en de uitkomsten
gedeeld met onze commissie en de gehele OR. Hierop hebben we besloten
met 4 kandidaten een vervolggesprek aan te gaan.’
De commissie van de OR heeft met ondersteuning van de adviseur deze
gesprekken gevoerd. Ton: ‘Onze adviseur hield zich tijdens deze gesprekken
op de achtergrond. En omdat we door de voorselectie als wisten met
geschikte kandidaten te spreken, hebben we vooral ingezet op OR issues
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zoals affiniteit en ervaring met medezeggenschap. Maar ook hoe ze hun rol
naar de werknemers in onze organisatie zien.’
De gesprekken waren zo gepland dat aansluitend
de directie en de RvC ook met de OR kandidaten
hebben gesproken. Hun bevindingen zijn met de OR
commissie gedeeld.
De cv’s van de vier kandidaten zijn samen met de door
de commissie uitgesproken voorkeur voor twee
kandidaten aan de OR voorgelegd. De OR heeft
vervolgens de definitieve keuze gemaakt. Deze voordracht heeft vervolgens
tot benoeming geleid.

Tips
Terugkijkend op het gehele proces vroeg ik Ton naar de belangrijkste tips
van zijn OR op basis van de ervaringen. Een korte opsomming:
 Wees helder over je relatie als OR met de RvC.
 Maak serieus werk van je voordracht.
 Zorg dat je iemand voordraagt die zowel bij de RvC als bij de directie
wordt geaccepteerd maar daar tegenover ook een zelfstandige positie
kan innemen.
 Laat je ondersteunen bij dit proces.
 Spreek met de OR een heldere en transparante procedure af en zorg
voor voldoende input en betrokkenheid van de gehele OR.
Link:
http://www.nationaalregister.nl/
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Een kwestie van lange adem..

De voordracht van een lid in de raad van toezicht vergde een lange
adem van medezeggenschapsraad én kandidaten.

Door Katrien Hugenholtz
Een medezeggenschapsraad verder (afgekort MR)van een Hogeschool van de
Kunsten had een lange adem nodig bij het voordragen van een lid in de raad
van toezicht. In dit artikel lees je meer over de voordracht en de hobbels die er
waren. Toch leuk om te weten dat het uiteindelijk gelukt is.
Ga je ook aan de slag met een voordracht, lees dan de tips van deze MR.

Wat staat er in de wet over het voordragen van nieuwe
leden?
In de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW 10.3d))
staat dat de medezeggenschapsraad (MR) één lid in de raad van toezicht
kan voordragen. Deze voordracht bevat ten minste twee namen.

Hoe ging de voordracht in zijn werk?
Toen in 2012 een nieuwe MR aantrad was er wel een raad van toezicht,
maar er was geen zetel bezet via een voordracht vanuit de
medezeggenschap. Bovendien was er net een hoop heisa geweest in het
college van bestuur en was er onlangs een nieuw bestuur aangetreden. De
MR wilde graag een lid voor de raad van toezicht voordragen en heeft dat
zelf aangekaart bij de bestuurder.

Hoe vind je de juiste kandidaten?
De MR heeft de twee namen voor de voordracht uit haar eigen netwerk
gehaald. Dit was vooral het netwerk van de personeelsvertegenwoordiging.
De MR heeft in de beginfase nadrukkelijk stil gestaan bij het profiel van de
kandidaat en de condities voor een dergelijke functie.
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Gevoelig traject
Het vinden van kandidaten was best een gevoelig traject. Hieronder staan
een paar gevoeligheden:
 Kandidaten wilden over het algemeen gevraagd worden. Solliciteren
geeft het risico om afgewezen te worden…
 De voorzitter van de MR heeft met beide kandidaten gesproken, maar
uiteindelijk trok een kandidaat zichzelf terug en moest er weer een
nieuwe kandidaat gevonden worden. In die tussentijd zat de andere
kandidaat ‘in de wacht’. Dat voelde voor de MR niet prettig. Temeer
omdat de raad van toezicht er ook lang over deed voordat zij met de
kandidaat contact opnamen.

 Zeker in de Kunstensector kent iedereen elkaar en zijn er allerlei
connecties die niet altijd even inzichtelijk zijn. Uiteindelijk wees de
raad van toezicht een voordracht af vanwege belangenverstrengeling.

Tips
Herken je de situatie van de deze MR? Misschien zijn onderstaande Tips dan
wat voor jou.
 Stel een protocol op
Gelukkig had de MR een lange adem en is er uiteindelijk besloten om
een protocol op te stellen hoe in de toekomst een dergelijke
voordracht beter kan verlopen. In het protocol wordt onder andere
helder wat de termijnen zijn voor de indiening van de voordracht en
de behandeling van de voordracht. Zo wordt voor alle partijen,
inclusief de kandidaten, duidelijk waar ze aan toe zijn.
 Maak een longlist van namen

Van shortlist naar longlist! De uiteindelijke oplossing zat hem voor de
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MR in het uitbreiden van de lijst met namen. In plaats van het
minimale aantal van twee kandidaten heeft de MR twaalf relevante
namen verzameld die voldeden aan het profiel. En uiteindelijk kon de
RvT daaruit een keuze maken.
Hoewel er nu meerdere kandidaten “in de wacht staan” is het
uiteindelijk een effectiever traject. De RvT heeft wat te kiezen,
kandidaten die het niet worden ervaren dat ze minder beschadigd
raken. Bovendien loopt de MR niet het risico dat de voordracht weer
opnieuw moet beginnen omdat er tussentijds een kandidaat minder
beschikbaar is. Eind 2016 was het traject afgerond…hoezo lange
adem?
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Nieuwe verhoudingen bij Vestia

Door Mark de Koning
Bestuurders die zichzelf als sterke leiders zien hebben vaak een broertje dood
aan toezicht. Ze doen het het liefst allemaal alleen. Zonder ondernemingsraad,
zonder raad van commissarissen zonder externe toezichthouders. Daar
kunnen ze bij de woningbouwcorporatie Vestia over mee praten. Hoe zat dat
ook alweer in elkaar? En hoe staat het nu met medezeggenschap en toezicht?

Alleen heersen leidt tot crisis
Vestia topman Staal hield niet zo van tegenspraak, formeel toezicht en
zeker niet van medezeggenschap. ‘Onderhandelen met de OR doen we hier
niet’ zo liet Staal weten. Geen lastige vragen vanuit de OR en ook niet vanuit
de raad van commissarissen.
Er werd binnen Vestia niet of nauwelijks een governance code nageleefd. Er
was geen sprake van een serieus toezicht. En dat is niet zonder gevolgen
gebleven.
Derivatieportefeuille groeide tot gevaarlijke proporties
Zo kon bij Vestia de derivatenportefeuille tot gevaarlijke proporties
uitgroeien. Zoals bekend werd deze portefeuille niet alleen gebruikt om
renterisico’s af te dekken maar ook voor financiering en speculatie. Er
ontstond een afgeschermd gedeelte van de organisatie waar men zich kon
vergalopperen aan allerlei ingewikkelde financiële producten.

Dat liep geweldig uit de hand met een schadepost van bijna 3 miljard euro.
En niemand die toezicht hield. De banken kwamen in het geweer, de
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politiek ging zich er mee bemoeien en Vestia stond maandenlang in
chocoladeletters op de voorpagina.
Directeur droeg zelf commissaris namens de OR voor
Staal ging ver met alleen willen heersen. De commissaris die op voordacht
van de ondernemingsraad is benoemd werd zelfs de facto door Staal zelf
voorgedragen. Een vreemde situatie die overigens wordt aangekaart door
de ondernemingsraad zodra Staal is vertrokken.

Nieuwe afspraken en verhoudingen rondom bestuur
en medezeggenschap
Hoe staat het er nu voor? Zijn er lessen getrokken om te voorkomen dat er
weer een alleenheerser aan de macht kan komen? Lessen om de
medezeggenschap en het toezicht te versterken?
Er is stap voor stap een andere situatie gegroeid binnen Vestia.
De organisatie is al enkele reorganisaties verder. Reorganisaties die nodig
waren om aan de hernieuwde strenge eisen van externe toezichthouders te
voldoen. Inmiddels is er een commissaris gekomen die daadwerkelijk is
geworven en voorgedragen door de ondernemingsraad. De zogeheten
‘voordrachtsscommissaris’ is onder druk van de ondernemingsraad al in
2012 vertrokken.
Er bestaat geen eenhoofdige Raad van Bestuur meer maar een
tweehoofdige Raad van Bestuur.
Convenant tussen ondernemingsraad, raad van bestuur en HR
De ondernemingsraad wordt niet langer als iets buitenissig gezien.
De raad van bestuur, de ondernemingsraad en HR hebben hun nieuwe
verhoudingen in een convenant vastgelegd. De tekst van het convenant
geeft weer wat de huidige visie van de overlegpartners op
medezeggenschap is. Medezeggenschap wordt als iets gezamenlijks gezien.
Het is dus zowel zowel van de ondernemingsraad als van de raad van
bestuur. Goede medezeggenschap zou bijvoorbeeld in deze visie moeten
leiden tot een verbetering van de werkprocessen.
Medezeggenschap wordt zelf ook gezien als een werkproces wat op een
bepaalde manier kan worden ingericht en moet worden geëvalueerd.
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Afspraken per vraagstuk

De beleidscyclus bij Vestia wordt benut om het overleg tussen
ondernemingsraad, de Raad van bestuur en HR in te richten. Per vraagstuk
worden afspraken vastgelegd.
De vraagstukken hebben in ieder geval te maken met HR zaken of
organisatieontwikkelingen.
Elkaar vroegtijdig informeren
De intentie wordt uitgesproken om elkaar in een zo vroeg mogelijk stadium
te informeren. Aan het begin van een nieuw overlegjaar wordt er een HR
plan en een OR plan gemaakt. Daarin staat onder meer hoe vaak er een
overleg zal plaats vinden. Per jaar worden ook afspraken gemaakt over
welke faciliteiten de OR nodig heeft. Leidinggevenden zijn aanspreekbaar
als de faciliteiten voor leden van de raad niet goed worden ingevuld. De
ondernemingsraad en bestuurder spreken af om ten minste twee keer per
jaar te evalueren hoe het overleg verloopt.

Toekomst: ook raad van commissarissen betrekken in
convenant?
Als je de intenties van het convenant bekijkt moet je wel constateren dat er
veel is veranderd in de verhoudingen tussen ondernemingsraad en raad
van bestuur. Natuurlijk is alles nog geen pais en vree. Beide partijen moeten
elkaar scherp houden op de naleving van de afspraken. Maar er is een
belangrijke stap gezet naar een andere manier van overleggen en een
andere visie op medezeggenschap.

Een volgende stap zou kunnen zijn dat ondernemingsraad en raad van
bestuur de raad van commissarissen betrekken in het convenant.
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In de bankensector bestaan al voorbeelden van dergelijke driepartijen
convenanten. Dan kunnen partijen ook daadwerkelijk invulling geven aan
volwaardig toezicht en medezeggenschap.
Dat is voor sommige bestuurders misschien wennen. Maar voorkomen is in
iedere geval beter dan genezen. Zeker goedkoper.
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Tien vragen voor
voordachtscommissaris Tineke de Rijk

Door Mark de Koning
Hoe word je een voordrachtscommissaris? En waar moet je vervolgens
allemaal op letten?
Een interview in 10 vragen met voordrachtscommissaris Tineke de Rijk.

De Rijk heeft een lange ervaring met medezeggenschap onder meer als
trainer/adviseur bij FNV Formaat maar ze is ook gekozen lid van het
Bondsbestuur van de Dienstenbond FNV geweest. Verder schrijft zij onder
andere artikelen in het Praktijkblad voor Ondernemingsraden en heeft zij
een blog medezeggenschap op de website van SBIFormaat.

1. Waar ben je nu commissaris?
Bij APM Terminals een containerterminal op Maasvlakte 1 in de
Rotterdamse haven. De Deense Maersk Group is eigenaar van APM
Terminals.

2. Hoe ben je commissaris geworden?

(over welke kwaliteiten beschik je als voordrachtscommissaris?)
Ik ben door de ondernemingsraad voorgedragen. De toenmalige
adviseur/trainer van de ondernemingsraad heeft mij gepolst. Zelf had ik er
niet aan gedacht maar hij wist mij te overtuigen.
Ik ben voorgedragen vanwege mijn vermogen om op verschillende niveaus te
kunnen communiceren.
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Maar ook omdat ik kan opereren in gecompliceerde
krachtenvelden.
Tot slot ben ik ook voorgedragen vanwege mijn kennis
van arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap. Het is
mijn eerste commissariaat. Maar het bevalt mij zo
goed, met name om de verschillende partijen bij elkaar
te brengen, dat ik dit wel in meer organisaties zou
willen doen. Ik voel mij eigenlijk een soort ambassadeur van de
medezeggenschap!

3. Opereer je als voordrachtscommissaris anders
dan de andere commissarissen?
Mijn rol wordt sterk bepaald door de structuur van de medezeggenschap en
de arbeidsverhoudingen. Die is best gecompliceerd in dit bedrijf. Ook heb ik
veel kennis van hoe een CAO toegepast dient te worden en sowieso van de
rechten van een OR. Dat is ook wel nodig want de andere leden van de raad
van commissarissen, met uitzondering van de voorzitter, zijn afkomstig uit
het Deense moederconcern. Deze leden zijn sterk gecommitteerd aan het
concern en hebben weinig kennis van de Nederlandse
arbeidsverhoudingen.
Conflicten mede door complexe relatie met moederconcern
Toen ik kwam hadden zich veel conflicten
afgespeeld, met name inzake de uitleg en
toepassing van de wet op de ondernemingsraden.
Dat is extra gecompliceerd vanwege de relaties
met het moederconcern. Om dit goed in kaart te
brengen ben ik op verschillende momenten in
gesprek gegaan met zowel de voorzitter van de
RvC, de bestuurder en HR als de
ondernemingsraad. Want waar heeft een OR in
een dergelijke moeder-dochter relatie nu het adviesrecht? In dat soort
situaties bleek ik een adviserende en bemiddelende rol te kunnen spelen.
Met de bestuurder en HR bijvoorbeeld bespraken we hoe binnen de
verhoudingen van het concern de ondernemingsraad toch zo optimaal
mogelijk bij met name de strategische ontwikkelingen betrokken kan
worden. Ik adviseerde hen zo veel mogelijk naar transparantie te streven en
de ondernemingsraad te infomeren, desnoods onder geheimhouding. Toen
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mijn rol ook door anderen werd erkend kreeg ik een grotere rol en gezag in
de RvC en in de organisatie.

4. Wat heb je als commissaris kunnen toevoegen?
Ik merkte als snel dat mijn kennis van zowel de juridische positie van de
ondernemingsraad als advieservaring van invloed was. Daarbij wilde ik ook
de samenwerking tussen bestuurder en ondernemingsraad ontwikkelen en
met name meer procesmatig aanpakken. Zo heb ik de verschillende
krachtenvelden aan elkaar kunnen koppelen.
In het recente verleden lag het accent voor de OR namelijk vooral op ‘waar
hebben we recht op’. Er was van de kant van de bestuurder weinig
openheid en de OR werd nogal eens in een te laat stadium betrokken bij
strategische veranderingsprocessen.
Binnen de raad van commissarissen kon ik het proces van
medezeggenschap duidelijk maken. Dat verloopt extra complex doordat
het hier gaat om een internationaal concern. Veel hoofdbesluiten worden
uiteindelijk in Denemarken genomen. Daar past een strakke
adviesprocedure conform artikel 25 WOR niet altijd exact bij in te passen.
Zodra de ondernemingsraad dit ook besefte was er ruimte voor
onderhandelen.
Maar dit heeft helaas wel geleid tot een gespannen verhouding met de
vakorganisaties. Dat had te maken met de transitie van het personeel naar
de Tweede Maasvlakte. De ondernemingsraad kon daar met de bestuurder
aanvullende afspraken ten aanzien van werkgelegenheid en sociaal beleid
over maken. In de ogen van de vakorganisaties echter is dat hun domein. De
juridische procedure loopt nog.

5. Hoe verloopt de samenwerking met de
ondernemingsraad?
De relatie met de ondernemingsraad verloopt
uitstekend. Ik heb regelmatig contact met de
voorzitter van de raad. We bellen en houden
elkaar op de hoogte. Ik ontvang op mijn verzoek de
stukken van de ondernemingsraad. Richting de
ondernemingsraad heb ik wel gezegd: ‘Ik ben niet
jullie directe vertegenwoordiger in de RvC. Mijn
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taak is vooral dat ik de bestuurder aanstuur in het vormgeven aan de
medezeggenschap.’

6. Hoe wordt het artikel 24 overleg bij jullie
vormgegeven?
Bij APM Terminals houden wij twee keer per jaar een artikel 24 overleg. Dat
wordt heel gedegen en inhoudelijk voorbereid. Naast de ondernemingsraad
en de bestuurder, is de voorzitter van de raad van commissarissen, de HR
manager en de financiële verantwoordelijke aanwezig. Natuurlijk ben ik
daar ook bij. Het overleg beperkt zich niet tot plichtplegingen. Zo heb ik
tijdens een recent artikel 24 overleg zelf voorstellen kunnen doen hoe de
ondernemingsraad zijn adviesrecht zou kunnen uitoefenen.

7. Hoe hou je kennis als commissaris op peil?
Binnen het bedrijf
In het begin had ik veel kennis nodig over het bedrijf. Om te beginnen ben ik
met de mensen in de organisatie gaan praten. Zo heb ik mij laten bijscholen
door de financiële man van het bedrijf. Ik wilde begrijpen hoe het een en
ander in elkaar zat. Dit initiatief werd positief ontvangen.
Ook heb ik een goede werkrelatie met de HR manager ontwikkeld. Daarbij
ligt het accent op transparantie. Voor het proces is het van belang om aan te
geven dat je je afspraken nakomt of van tevoren aangeeft ze niet te kunnen
halen.
Buiten het bedrijf
Sinds ik commissaris ben bij APM Terminals, ben ik actief geworden bij het
netwerk voor voordrachtscommissarissen. Inmiddels coördineer ik het
netwerk. Het netwerk maakt deel uit van Alliantie Medezeggenschap en
Governance, onder voorzitterschap van oud Eerste Kamerlid en
‘super’commissaris Trude Maas. De Alliantie heeft tot doel commissarissen,
bestuurders en ondernemingsraadleden meer met elkaar in contact te
brengen. We organiseren regelmatig bijeenkomsten over bijvoorbeeld
cultuur of rapportage. De best practices komen dan aan bod.
Op deze manier organiseer ik ook mijn kennis.
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8. Kijk je nu anders naar de rol van de commissaris?
Ik heb steeds meer inzicht in deze rol gekregen. Het gaat bijvoorbeeld veel
minder om het formele toezicht dan ik eerst dacht. Daarbij krijgt mijn rol
steeds meer een specifieke plaats. Dat komt ook door de nieuwe Corporate
Governance Code.

In deze herziene code krijgt medezeggenschap meer een plaats. Dat blijft
niet bij mooie woorden maar dat wordt heel concreet. Het gaat daarbij om
bijvoorbeeld om de verantwoordelijkheid van de RvC om belangwekkende
zaken zoals klokkenluidersregeling, ARBO, een klachtenregeling en
kwalitatief goede medezeggenschap te bevorderen. Evenals een cultuur die
tot sociale veiligheid en integriteit op de werkvloer leidt.

9. Wat zijn jou tips voor een ondernemingsraad als
ze een commissaris zoeken?
Zoek niet alleen in de bekende circuits en naar de bekende namen. Bedenk
wat voor persoon je wilt hebben, maak je eigen profiel voor de
voordrachtscommissaris en betrek je OR adviseur/trainer in dit
zoekproces. Dat heeft bij mij in ieder geval goed gewerkt.

10.
Wat voor tips heb je voor
voordrachtscommissarissen?
Werk met de hele raad van commissarissen samen en voorkom dat je in een
uitzonderingspositie raakt. Maar profileer je wel wat je eigen
deskundigheid betreft. Zo ontwikkel je je meerwaarde.
Investeer vooral informeel in alle relaties in het krachtenveld, leg contacten
drink her en der een kopje koffie. Benut je netwerk van commissarissen
zoals via de Alliantie en bezoek studiedagen en fora waar dit op de agenda
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staat. Daar ontmoet je andere voordrachtscommissarissen en haal je je
inspiratie en nuttige praktijkvoorbeelden en contacten vandaan.
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De OR en voordrachtscommissaris in de
praktijk: zo werkt het bij HTM

Door Lex Wobma
Hoe bevalt het als OR om gebruik te maken van voordrachtscommissarissen?
Een praktijkverhaal.
Interview met Leo Donk, voorzitter van de OR HTM personenvervoer N.V. Den
Haag

Het OR-kantoor bevindt zich in de Lijsterbesstraat, al sinds 1907
tramremise van de HTM in de Haagse wijk Bomenbuurt. Tegenover mij zit
Leo Donk, voorzitter van de OR en zeer ervaren lid van de
medezeggenschap. HTM is een overheids-NV statutair vallend onder het
verlichte structuurregime, met een RvC van 5 personen. Met Leo praat ik
over de mogelijk toegevoegde waarde van het versterkt recht van
aanbeveling van de OR voor 1/3 van het aantal RvC-leden.

Leo, met de deur in huis, hebben jullie altijd gebruik
gemaakt van het versterkt recht van aanbeveling voor
de OR?
Op HTM werd decennia lang toezicht gehouden door een zogenaamde Raad
van Beheer, bestaande uit negen leden. Zes leden waren lid van de Haagse
gemeenteraad en verder de wethouder Verkeer & Vervoer, de directeur van
streekvervoerbedrijf Westnederland als ov-deskundige en iemand uit
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vakbondskringen. Geen rol dus voor de medezeggenschap om leden voor te
dragen.
Pas ergens in de jaren 2000 moest op HTM het wettelijke structuurregime
worden toegepast en werd er een RvC ingesteld van zeven leden, waarvan
twee met het versterkt recht van aanbeveling vanuit de OR. Terugkomend
op je vraag: ja we hebben toen die mogelijkheid zich aanbood er gelijk
gebruik van gemaakt en de twee plekken ‘geclaimd’ en dus ook
voorgedragen. Niet alleen omdat de wet dat mogelijk maakte, maar het leek
ons belangrijk voor de juiste balans. Het old boys netwerk, was in die tijd
een veel besproken thema. Overigens is onze RvC, een aantal jaren geleden
bij de komst van NS (inmiddels weer vertrokken) als tweede
aandeelhouder naast de gemeente Den Haag, teruggebracht naar vijf leden.
En dus hebben we nu nog maar recht op één kandidaat.

Kun je vertellen hoe de OR aan geschikte kandidaten
komt, en hanteren jullie daar criteria voor?
Vanuit de OR zoeken we naar kandidaten die met name toezien op het
sociaal-organisatorische aspect binnen de onderneming. Anders gezegd
zoeken we met nadruk kandidaten die veel met medewerkers hebben op de
verschillende deelvlakken. Die zich betrokken voelen bij onderwerpen als
arbeidsverhoudingen, medezeggenschap, werkomstandigheden. Daar ook
veel vanaf weten.
In de eerste periode hebben we het lid dat toen in de Raad van Beheer
vanuit de vakbonden zat gevraagd één periode van vier jaar zitting te
nemen in de RvC. We moesten dus als OR op zoek naar een tweede
kandidaat om voor te kunnen dragen en hebben toen Rob van Gijzel (ex-lid
Tweede Kamer) benaderd. Beiden aanvaardden het verzoek van de OR.
Na vier jaar moesten we op zoek naar een ander tweede lid en vonden die
in de persoon van Dilia van der Heem (oud vakbondsbestuurder en officier
van Justitie). Hoe hebben we ze gevonden? Tja, het is toch een kwestie van
netwerken en goed kijken wie wij geschikt achten op basis van vooral de
kijk op de medewerkers als mens, dus het hiervoor genoemde sociale
aspect.

Wat maakt de ‘werknemerscommissaris’ belangrijk?
Laat ik vooropstellen dat door een OR voorgedragen commissarissen wel de
naam dragen van ‘werknemerscommissaris’, maar volwaardig lid zijn van
de RvC en dus geen uitzonderingspositie in deze raad hebben. Maar zoals ik
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net al aangaf draagt het wel bij aan het juiste evenwicht binnen die raad.
Onze ervaring is dat dat ook zo werkt.

Een commissaris die de voordracht accepteert, voelt en kent deze
verantwoordelijkheid. Als OR hebben we zo de kans invloed uit te op de
wijze van toezicht houden op de onderneming. En daarmee hebben we ook
invloed op de manier van sturen van de bestuurder en haar management.
Zo werkt het nu eenmaal. Althans bij ons heeft het tot nu toe altijd zo
gewerkt.

Wil je iets vertellen over hoe jullie contact houden?
We hebben regelmatig een afspraak met de voordrachtscommissaris,
meestal eens per kwartaal. Meestal gaat het uit van het dagelijks bestuur
van de OR of een commissie. Overigens ook weleens op verzoek van het
RvC-lid zelf, omdat de OR in de waan van de dag weleens verzuimt contact
te zoeken.
Daarnaast zijn er de meer informele contacten tussen de voorzitter van de
OR en het RvC-lid. Spontaan of omdat het nodig is vanwege belangrijke
kwesties die op dat moment spelen.

Leidt dat weleens tot spanning, niet alleen voor de OR
maar ook voor de commissaris zelf ?
Soms kan het tot spannende situaties leiden.
Maar we vragen altijd eerst aan onze
voordrachtscommissaris hoe die in de situatie
zit. Door het uit te spreken en goede afspraken te
maken bescherm je elkaar, maar in het bijzonder
de commissaris.
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We hebben recent nog zoiets aan de hand gehad doordat het Haagse College
de RvC-lidmaatschap periode wilde beperken tot twee in plaats van drie
perioden van vier jaar. De OR was het daar niet mee eens, en was van
mening dat de huidige kandidaat prima functioneerde en in het door de
eigenaren voorgestelde RvC profiel paste. We hebben, uiteraard in goed
overleg, ook doorgezet en zelfs ‘bevriende’ raadsleden ingeschakeld. Dat
heeft gewerkt. Uiteindelijk is er een compromis bereikt. Maar je begrijpt dat
het voor het betrokken RvC-lid een vervelende situatie was.

Speelt de commissaris (of hele RvC) nog een rol bij art.
25 – adviesaanvragen?
Nog te weinig, maar dit zijn we aan het oppakken. Dit is een heel belangrijk
- te zeer onderbelicht - aspect om zoveel mogelijk te kunnen bereiken ten
aanzien van het voorgenomen besluit en de te nemen maatregelen bij de
(mogelijke) gevolgen voor de medewerkers. Het heeft onze volle aandacht,
natuurlijk niet bij elk voorgenomen besluit maar vooral die waar de
personele consequenties groot zijn of kunnen worden.
Volle aandacht ?
Ja zo lijk ik wel op een bestuurder: volle aandacht, betekent dat we
afhankelijk van het onderwerp ook de commissaris of een delegatie
concreet uitnodigen of gaan uitnodigen.

En in relatie tot art. 24, waarin gesteld wordt dat minimaal
twee maal per jaar overleg gevoerd wordt ten aanzien van de
algemene gang van zaken. In aanwezigheid van – een deel –
van de RvC?

Zeker. Het is belangrijk dat de OR met RvC – in samenspraak met de
bestuurder - te spreken over ondernemingsstrategie, sociaal beleid,
financieel beleid, arbobeleid, aankomende advies- en
instemmingsaanvragen, resultaten van het
medewerkerstevredenheidonderzoek, wellicht ook de OR-strategie et
cetera, et cetera. In principe is ‘onze’ commissaris daar altijd bij en gelukkig
meestal ook de voorzitter van de RvC.
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Tenslotte Leo, heb je wellicht 3 tips voor collega OR’s
die voor deze keuze staan?
Graag. Mijn tips zijn:
 zoek contact met collega-ondernemingsraden en vraag ook hen
om advies hoe zij het hebben aangepakt of wellicht kandidaten
kennen;
 raadpleeg – eventueel - het nationaal register en dan speciaal de
z.g. ‘OR-commissarissen’ daarin;
 onderhoud een gevarieerd OR-netwerk met onder meer potentiele
RvC kandidaten.
Ten slotte, misschien de vierde tip, maak vooral gebruik van het
voordrachtsrecht. Het heeft bij ons altijd bijgedragen in het versterken
van onze invloedspositie, maar ook aan het verstrekken van informatie over
en weer.
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Het signaal moet van twee kanten komen

Column door Erik van Triest
Dit gaat weer mis, dacht ik.
De OR-voorzitter had me zojuist in geuren en kleuren verteld hoe de
nieuwe interim-manager de arbeidsverhoudingen op scherp zette. De
faciliteiten van de OR waren teruggebracht naar het wettelijk minimum.
Vragen van de OR werden niet beantwoord. Als de OR vroeg waar de
adviesaanvraag over de reorganisatie van afdeling X bleef, kreeg hij als
antwoord: ‘Dat is geen reorganisatie’. In de wandelgangen vroeg de HRmanager zogenaamd achteloos aan twee converserende OR-leden: ‘Zo, gaan
jullie weer op oorlogspad?’
De OR en de organisatie hadden een heftige geschiedenis. Veel rechtszaken,
allemaal gewonnen door de OR, wilde stakingen. Uiting van een permanent
conflict tussen OR en bestuurder en tussen werkvloer en management.
Maar een jaar of vijf geleden had de raad van commissarissen (RvC)
ingegrepen. Er kwamen een nieuwe bestuurder en HR-manager, die - zo
leek het - ook de onderlinge verhoudingen wilden verbeteren. Langzaam
had de OR het vertrouwen in goed overleg teruggekregen. Op de werkvloer
ontstond ook meer positieve energie. Er werd minder gepest, gesaboteerd,
meer samengewerkt.
Maar de goede managers vertrokken naar hoger en verder. Ook de oude
OR-voorzitter vertrok, en er kwam een nieuwe.
Nu leken de moeizaam opgebouwde verhoudingen ernstig te verslechteren
onder de leiding van de interim-manager.
Ik vroeg de voorzitter om contact op te nemen met de door de OR
voorgedragen commissaris in de raad van toezicht en de situatie voor te
leggen. In dezelfde geuren en kleuren als hij het mij verteld had.
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Ik belde die avond nog met de betreffende
voordrachtscommissaris, die ik kende uit een ander
netwerk. Ik vertelde het verhaal vanuit mijn
perspectief, dus zonder de voorbeelden van de ORvoorzitter, maar wel vanuit de indrukken die ik van
de OR en de bestuurder had gekregen. We bespraken
de geschiedenis van het bedrijf, het conflictrijke verleden, de opgaande lijn,
het risico van terugval.
Nu was het afwachten. Commissarissen hoeven niets te doen met jouw
verhaal. Sterker nog: commissarissen zullen niet snel op basis van één
signaal actie ondernemen. Het signaal moet van minimaal twee kanten
komen. Anders loopt de commissaris het risico te worden gezien als
partijdig, of niet-onafhankelijk, of makkelijk te beïnvloeden. Dan zijn ze hun
positie binnen de RvC snel kwijt.
Een paar weken later belde ik de OR-voorzitter. Hij had een goed gesprek
gehad met de voordrachtscommissaris.
We spraken af de tijd rustig zijn werk te laten doen, de commissaris rustig
zijn werk laten doen. Niet achtervolgen. Misschien waren meer signalen
nodig, misschien had de rest van de RvC tijd nodig om in te zien hoe riskant
de situatie was geworden.

Na een half jaar was de interim-bestuurder vertrokken, en vervangen door
een bestuurder die constructief overleg voerde met de OR.
De OR voorzitter vond dat het langzaam was gegaan; ik was juist verrast
door de snelheid waarmee was ingegrepen.
Hoe dan ook: ons signaal van twee kanten had zijn werk gedaan.
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Zo versterk je de relatie met de
toezichthouder
Alle tips op een rijtje

Door Anneke Dekkers
Het kan de OR veel goeds opleveren om de relatie met de raad van
commissarissen of de raad van toezicht te verbeteren en te versterken.
Een goede samenwerking tussen OR-bestuurder en RvC/RvT draagt bij aan
de gewenste cultuur en arbeidsverhoudingen in de organisatie.
In de vorige artikelen hebben we globaal drie manieren gezien om de goede
samenwerking te bevorderen:
1. Gebruik maken van je voordrachtsrecht voor nieuwe leden van de
RvC/RvT.
2. Als OR een goede relatie opbouwen met de
voordrachtscommissaris.
3. De artikel 24 vergadering ten volle benutten om samen met
bestuurder en (vertegenwoordiging van) RvC, RvT het strategisch
beleid, de manier van toezicht en de rol van de OR te bespreken.
In de diverse artikelen zijn heel wat tips langsgekomen om de
samenwerking te bevorderen.
.
We zetten alle tips op een rijtje:

Tips voordracht commissaris

 Achterhaal de zittingstermijnen van de leden van de RvC/RvT. Zodat
je op tijd kunt beginnen met de voordracht
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 Overleg met de bestuurder en de RvC over de te volgen procedure. Je
kunt de afspraken ook vastleggen in een protocol. Daarmee voorkom
je dat je iedere keer weer opnieuw afspraken moet maken.
 Bepaal als OR wat je uitgangspunten zijn voor het werven van de
voordrachtscommissaris. Welke algemene deskundigheid, welke
ervaring, wat voor houding?
 Stem het ‘profiel’ van de voordrachtscommissaris af met de RvC/RvT
en bestuurder. Zorg dat je aansluit bij de eisen van de RvC/RvT
 Besluit of je voldoende tijd en deskundigheid hebt om de
voordrachtscommissaris zelf te zoeken en te selecteren. Zo niet: dan
kun je een adviseur (bv van het nationaal register) inschakelen
 Maak een plan van aanpak voor het vinden en voordragen van
kandidaten. Vraag ook eens collega-ondernemingsraden hoe ze het
aangepakt hebben.
 Benut het netwerk van de OR om geschikte kandidaten te zoeken,
maar kijk vooral ook breder. Vergeet het nationaal register niet.
 Praat met mogelijke kandidaten en maak een ruime selectie van
geschikte kandidaten: de longlist.
 Je kunt nu twee kanten op: je overhandigt de longlist met geschikte
kandidaten aan de RvC/RvT en laat hen beslissen. Of je perkt zelf het
aantal kandidaten in door echt een keuze te maken voor bv de 4
meest geschikte. Met hen voer je een uitgebreider gesprek.
 Zorg dat ook de bestuurder en de RvC/RvT aansluitend op jullie
gesprekken met de kandidaten kunnen spreken.
 Verwerk alle informatie en maak een keuze welke kandidaten te
voordraagt.

Tips opbouwen relatie voordrachtscommissaris

 Realiseer je dat de voordrachtscommissaris er niet namens jullie in
de raad zit, maar een zelfstandige positie heeft.
 Nodig de voordrachtscommissaris in de OR uit om met elkaar van
gedachten te wisselen hoe de samenwerking eruit kan zien. Dit kun je
ook tijdens een training doen.
 Spreek af hoe, wanneer en door wie contact opgenomen wordt om bij
te praten. Vaak zal dit de voorzitter van de OR zijn.
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 Wees open als er spannende situaties zijn. Houd rekening met de
positie van de voordrachtscommissaris en bespreek met elkaar wat
wel en niet te doen.
 Als er zaken mis lijken te gaan, geef de commissaris dan een signaal
van twee kanten. Daarmee voorkom je dat de
voordrachtscommissaris dan de andere leden het verwijt krijgt voor
het karretje van de OR gespannen te worden.

Tips om ten volle de artikel 24 vergadering te
benutten

 Maak met de bestuurder afspraken over hoe de vergadering
voorbereid wordt.
 Zorg dat naast de voordrachtscommissaris ook andere leden van de
RvC/RvT nadrukkelijk uitgenodigd worden.
 Pleit voor een voorbereidingscommissie met vertegenwoordigers van
de OR, RvC/RvT, en het bestuur.
 Bespreek ook een keer nadrukkelijk de taken van de RvC die
voortvloeien uit de vernieuwde governance code. Hoe gaan zij die
taken (met behulp van de OR) vormgeven? Wat betekent dit voor de
afstemming met de OR?
 Bereid de vergadering in je eigen OR-vergadering goed voor. Dit kan
ook tijdens een training. Je kunt dan ook de governance code nog eens
onder de loep nemen. Wat staat er en wat kunnen jullie bijdragen?

Conclusie
De invloed van de OR op het ‘hoger niveau’ stopt niet bij het voordragen van
een voordrachtscommissaris. Het is als het goed is een begin om de
samenwerking tussen bestuur, RvC/RvT en OR te versterken. Daarmee is de
kans op goed toezicht en behoorlijk bestuur flink toegenomen.
Het risico op ‘zonnekoningen’ is sterk verminderd en daarmee ook de kans
op crisissen en wanbeheer.
Dat lijkt ons goed nieuws voor medewerkers en organisatie.
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Meer weten over CursOR?
Voor ons staat de relatie tussen de OR en zijn trainer centraal.
We schieten dus geen groots aanbod van folders en flyers op je af.
Als je belt komen we.
Als je een vraag hebt, zorgen we dat je antwoord krijgt.
Voor vragen: stuur een e-mail naar mail@cursor-info.nl
Of bel met Joost de Vries 055 5788774 of Lex Wobma 0653794339
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