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Sleep uw bestuurder 
voor de mediator!

W

Een mediator begeleidt OR’en en bestuur-
ders die de intentie hebben om samen uit 
het conflict te komen. De mediator bege-
leidt partijen met het vinden van de voor 
hen beste oplossing. De raad en bestuur-
der leggen deze oplossing vast in een con-
venant, contract of vaststellingsovereen-
komst die nu en in de toekomst duidelijk-
heid en zekerheid biedt. Met aandacht 
voor de situatie en oog voor detail.

Garantie

Mediation is echter niet heilig en geeft 
geen garantie op een efficiënte en effec-
tieve bemiddeling. Om erachter te komen 
of mediation uitkomst biedt, moet u voor 
uzelf nagaan of de volgende stellingen op 
uw situatie van toepassing zijn: 
 u wilt de relatie met de bestuurder in 

stand houden en mogelijk verbeteren; 
 zowel uw ondernemingsraad als de be-

stuurder accepteren hulp van een onaf-
hankelijke neutrale mediator;

 u zoekt een andere weg dan het juridi-
sche pad; 

We spreken van een conflict zodra twee of 
meer partijen doelen nastreven, belangen 
hebben of waarden vertegenwoordigen die 
niet met elkaar verenigbaar lijken te zijn. 
Via mediation is het in veel gevallen heel 
goed mogelijk om het conflict snel op te 
lossen zonder het te laten escaleren. Dat 
laatste gebeurt al snel via een officiële be-
roepsprocedure.

Verstandhouding

Mediation is een vorm van conflicthante-
ring. Samen met een mediator lost u het 
probleem zelf op. Een mediator neemt 
geen beslissingen en neemt geen stand-
punt in. Dit is het grote verschil met een 
juridische procedure of de hulp van een 
andere expert. Het doel van mediation is 
namelijk om de belanghebbende partijen 
zelf tot de oplossing te laten komen. 
Via een beroepsprocedure wordt u gedwon-
gen om het oordeel van de Ondernemings-
kamer of rechter te volgen. Mediation is 
juist alleen de weg ernaartoe. De OR werkt 
samen met de bestuurder tijdens de me-
diationbijeenkomsten actief aan de eigen 

oplossing. Het voordeel daarvan is dat een 
oplossing die zelf is gekozen langer stand 
houdt en bijdraagt aan de onderlinge ver-
standhouding. 

Convenant

De bedrijfscommissie kan ook een be-
middelende rol spelen, maar doet dat al-
leen bij geschillen over de toepassing van 
de Wet op de ondernemingsraden. De 
mediator is stukken sneller en voor allerlei 
conflicten of geschillen inzetbaar! 

WERKWIJZE

weet waarvoor en wanneer u mediation kunt inzetten

Zowel de bestuurder als de OR heeft het beste voor met de orga-
nisatie. Toch kan het voorkomen dat er een verschil van inzicht 
ontstaat dat leidt tot een conflictsituatie. Soms kiest de OR of 
bestuurder dan voor een rechtsgang via de Ondernemingskamer 
of de kantonrechter. De verhoudingen komen daarmee echter al 
snel op scherp te staan. Om dat te voorkomen kunt u ook kiezen 
voor mediation. Daarmee bewandelt u al snel de ‘gulden mid-
denweg’ zonder ingewikkelde procedures of hoge kosten.

Voordat u mediation bespreekbaar maakt, 
is het goed om de voordelen te kennen.
 De OR en de bestuurder dragen beiden 

in gelijke mate bij aan de oplossing 
waardoor deze langer standhoudt.

 Je komt sneller tot een oplossing dan 
met een juridische procedure.

 Er wordt gewerkt aan de toekomst, niet 
met het verleden.

 De relatie tussen OR en bestuurder 
wordt in praktijk verbeterd in tegenstel-
ling tot na een juridische procedure.

 Standpunten worden niet verhard maar 
omgebogen naar belangen.

 Alles kan besproken worden zonder di-
recte verplichtingen.

 Het is een stuk goedkoper dan een juri-
dische procedure.

Wat maakt mediation een goede optie? 



OR RENDEMENT 10 -2012  5

 u hoeft niet per se uw gelijk te halen, 
maar ‘durft’ te schikken. 

 u wilt mét de bestuurder een oplossing 
vinden waar beide partijen zich in kun-
nen vinden;

Zodra u heeft besloten om mediation in 
te zetten, is het belangrijk om te weten 
hoe u te werk moet gaan. Dan is het goed 
om de verschillende fasen te kennen 
waaruit het traject van mediation bestaat. 
Mediation kent de volgende vijf fasen.

1. De intake
Het traject wordt door de mediator afge-
trapt met een zogenoemde ‘intake’. Dit is 
een kennismakingsgesprek, waarin de 
mediator aan uw OR en de bestuurder uit-
legt hoe het traject van mediation eruitziet, 
wat de procedure is en aan welke voor-
waarden de partijen moeten voldoen. Dit 
gesprek kan plaatsvinden met beide par-
tijen tegelijk, maar ook met de bestuurder 
of ondernemingsraad apart. Heeft u geen 
uitgesproken voorkeur voor afzonderlijke 
gesprekken, dan is het aan te raden om 
vanaf het begin met de bestuurder rond 
de tafel te zitten. 
Nadat uw ondernemingsraad samen met 
de bestuurder kennis heeft gemaakt met 
de mediator, kunt u (ook samen) beslis-
sen of u mediation wilt inzetten. Het is 
hierin belangrijk dat zowel u als de be-
stuurder de mediator vertrouwt als onaf-
hankelijke partij. 

2. Vastleggen van afspraken
In het vervolggesprek legt de mediator een 
aantal belangrijke zaken vast in een zoge-
heten mediationovereenkomst. In die over-
eenkomst komt aan bod: de vertrouwelijk-
heid en geheimhouding en de aard van 
het conflict. Ook verklaren beide partijen 
dat zij actief meewerken aan het traject en 
dat zij zich zo flexibel mogelijk opstellen 
om het conflict op te lossen. 
De mediator verklaart in deze overeen-
komst op zijn beurt dat hij onpartijdig zal 
zijn en geen enkel belang heeft bij de op-
lossing die u met de bestuurder vindt voor 
het conflict. Alle afspraken voor het media-
tiontraject staan in deze mediationover-
eenkomst. Na ondertekening start de offi-
ciële mediation en kan gewerkt gaan wor-
den aan een oplossing.

3. De mediationbijeenkomsten
Alle spelregels zijn duidelijk, aan de slag 
dus! Tijdens de mediationbijeenkomsten 
zullen de ondernemingsraad en de be-
stuurder hun zienswijze op het conflict 
uiteenzetten. De mediator zorgt ervoor dat 
zowel de ondernemingsraad als de bestuur-
der alles kunnen melden over de kwestie. 
De mediator geeft daarbij voldoende ruim-
te voor emoties, maar zal wel proberen te 
voorkomen dat deze de richting bepalen 
van het traject. Onderliggende aspecten 
worden uitgediept om te voorkomen dat 
het conflict telkens weer oplaait en er 
geen passende oplossing wordt gevonden.

4. De onderhandelingsfase
Als het conflict voldoende is uitgediept, 
de verschillende zienswijzen zijn uitge-
sproken en de eerste emoties zijn bedaard, 
is het tijd om toe te werken naar een rea-
listische oplossing. De mediator heeft als 
specialist op het gebied van conflicthante-
ring verschillende technieken waarmee 
hij beide partijen helpt om oplossingen te 
vinden. De ondernemingsraad en de be-
stuurder zullen toetsen hoe haalbaar de 
door hen gevonden oplossingen zijn. Een 
realistische oplossing die gedragen wordt 
door beide partijen is immers het doel!

5. Afspraken na het traject
Zodra de OR en de bestuurder een oplos-
sing hebben gevonden die voor beide par-
tijen acceptabel is, legt de mediator deze 
oplossing vast in een vaststellingsovereen-
komst. Deze overeenkomst is belangrijk 
omdat hierin alle afspraken zijn vastgelegd 
die de partijen mondeling zijn overeenge-
komen. De overeenkomst schept rechten 
en plichten waar beide partijen zich aan 
moeten houden. 
Door de overeenkomst te ondertekenen, 
verklaren zowel de ondernemingsraad als 
de bestuurder dat zij zich zullen houden 
aan de gemaakte afspraken. Na onderteke-
ning van de vaststellingsovereenkomst is 
de mediation afgerond.

Draagvlak

De ervaring leert dat steeds meer onder-
nemingsraden en bestuurders de weg 
naar de mediator weten te vinden. De re-

sultaten zijn vaak positief. Doordat beide 
partijen samen tot een (eigen) oplossing 
komen, is het draagvlak groter dan wan-
neer een ‘oplossing’ wordt opgelegd door 
de Ondernemingskamer of kantonrechter. 
Ook zorgt mediation er in de meeste ge-
vallen voor dat de verstandhouding goed 
blijft of zelfs verbetert. 

Positief

De kosten voor mediation zijn aanzienlijk 
lager dan de kosten die worden gemaakt 
voor een rechtsgang. Een rechtsgang kost 
veel geld, daarnaast is het uurtarief van 
een mediator een stuk lager dan dat van 
een advocaat. Soms scheelt dat de helft! 
Toch verkiezen veel OR’en en bestuurders 
een juridische procedure boven mediation. 
Dit is een gemiste kans! Door een rechts-
gang worden de verhoudingen op scherp 
gezet. Dit is niet alleen vervelend voor de 
relatie, maar het heeft ook zijn weerslag 
op de werknemers en daarmee op de or-
ganisatie.
Via mediation wordt het conflict zo positief 
mogelijk benaderd. Het gesprek blijft im-
mers onder begeleiding van de mediator 
open, waardoor de kans groot is dat er een 
oplossing op tafel komt waar zowel de OR 
als de bestuurder zich in kunnen vinden. 
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schapsprofessionals, tel.: (010) 753 83 30 
e-mail: mark@trainiac.nl, @mcapeltrainiac

Er zijn verschillende manieren om in 
contact te komen met een mediator. Op 
internet vindt u een oerwoud aan media-
tors. Het is aan te raden om een media-
tor te zoeken die kennis heeft van uw 
positie en rol als OR. Daarnaast is het 
belangrijk om te kiezen voor een media-
tor waarbij u er van op aankunt dat hij of 
zij goede dienstverlening biedt. Het Ne-
derlandse Mediation Instituut (NMI) re-
gistreert mediators die aan bepaalde 
kwaliteitseisen voldoen. 

Mediator gezocht!


