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10 De ondernemingsraad als klokkenluider

Door Geert Ploeg 
Zelfstandig docent en adviseur voor ondernemingsraden

Het is een goede zaak dat medewerkers in actie kunnen komen bij door hen gesignaleerde misstanden in hun 
eigen werkomgeving. Zij zitten er boven op en zijn soms ook zelf slachtoffer van de gevolgen daarvan. Al vele 
jaren hebben medewerkers de mogelijkheid om deze misstanden onder de aandacht te brengen van hun 
eigen ondernemingsraad. Deze beschikt over de uitgebreide wettelijke bevoegdheden van de Wet op de onder-
nemingsraden (WOR) om daar wat aan te doen. In dit artikel worden voorbeelden gegeven van geslaagde ac-
ties, maar ook mislukkingen van de medezeggenschap.

De positie van klokkenluiders is per 1 juli 2016 door de wetgever verder versterkt. Er komt een nieuw Huis 
voor klokkenluiders met eigen onderzoek bevoegdheden. Iedere organisatie met meer dan 50 medewerkers 
moet een meldregeling klokkenluiders invoeren. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over deze 
meldregeling. Bij de politieke discussie over de inrichting van deze nieuwe klokkenluidersregeling is weinig 
aandacht besteed aan de al lang bestaande rol van ondernemingsraden. Een medewerker kan nu kiezen of hij 
een misstand aanmeldt bij de ondernemingsraad of het Huis voor klokkenluiders. Tot op zekere hoogte over-
lappen de regelingen elkaar. De praktijk zal moeten uitwijzen in welke mate het Huis een eigen positie zal 
weten te verwerven.

1. ondernemingsraden in actie bij misstanden
In het verleden hebben ondernemingsraden regelmatig na melding van misstanden belangrijke verbeterin-
gen af kunnen dwingen op basis van hun bevoegdheden volgens de WOR. Hierbij enkele voorbeelden. In 
2009 was Organon in handen gekomen van het internationale farmacie concern Merck. Dat bedrijf wilde 
onder meer de gehele R&D afdeling van Organon met 1.000 hoog opgeleide medewerkers sluiten. Via de kort 
geding rechter wist de ondernemingsraad dat tot de helft te beperken. Tijdens de zitting van de rechter had de 
ondernemingsraad alle kerkklokken in Oss als noodsignalen laten luiden. Letterlijk een klokkenluiders rol.

In 2011 kwam de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (KBO) door wanbeleid in de financiële proble-
men. De directeur maakte een slordig reorganisatieplan. Na een negatief advies van de ondernemingsraad 
volgde een procedure voor de Ondernemingskamer. De directeur moest van de rechter zijn plan intrekken en 
heeft de organisatie kort daarna verlaten. Met een alternatief plan zijn de financiële problemen opgelost. Bij 
de zorginstelling Aveleijn bracht de ondernemingsraad gesjoemel met renteloze hypothecaire leningen van 
de zorginstelling aan de directeur aan het licht. In 2014 blokkeerde de ondernemingsraad van de zorggroep 
Fundis via de Ondernemingskamer de overname van het bijna failliete ziekenhuis Zoetermeer wegens gebre-
ken in de financiering van de voorgenomen transactie.

Soms komt de actie jammer genoeg niet op tijd of laat de ondernemingsraad het afweten. De ondernemings-
raad van de zorginstelling Zonnehuizen waarschuwde al geruime tijd voor een dreigend faillissement. Dat 
kon helaas niet worden voorkomen. Misschien was Chemie-Pack in Moerdijk in 2011 niet ontploft als hun 
ondernemingsraad eerder de noodklok had geluid over de slechte naleving van de veiligheidsvoorschriften. 
Het uitgeversconcern PCM, destijds eigenaar van onder meer de bekende dagbladen De Volkskrant en NRC 
Handelsblad, is een ander berucht voorbeeld. Dit mooie bedrijf werd in 2004 door het Engelse private equity 
bedrijf Apax volgehangen met enorme schulden. Als de centrale ondernemingsraad het toen had aangedurfd 
om een negatief advies over deze fatale transactie uit te brengen, dan was veel eerder wanbeleid vastgesteld 
door de Ondernemingskamer. Dat is wel gebeurd maar pas in 2010 als mosterd na de maaltijd. Toen was 
PCM al lang bezweken onder de te grote schuldenlast. De bestuurders zijn niet meer ter verantwoording ge-
roepen.
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2. sterke wettelijke positie ondernemingsraad
De huidige Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is in 1950 ingevoerd en daarna regelmatig aangepast. 
Belangrijke wijzigingen dateren uit de jaren zeventig op basis van de toen opkomende politieke ideeën over 
democratisering en spreiding van kennis, inkomen en macht. Vanuit die visie wordt een organisatie gezien 
als een belangengemeenschap waarin werknemers en werkgever op constructieve wijze met elkaar behoren 
samen te werken. Dit is ook de basis van het zogenaamde ‘Rijnlandse model’.

De ondernemingsraad kan namens de werknemers een sterke partij zijn in de ‘corporate governance’ aan de 
top van de organisatie. Als aandeelhouders, commissarissen en interne of externe toezichthouders het alle-
maal laten afweten dan blijft alleen de ondernemingsraad nog over om zijn mond open te doen. De onderne-
mingsraad is geen toezichthouder maar een gelijkwaardige gesprekspartner van de bestuurder met een eigen 
wettelijke basis. In vergelijking daarmee staat een management team veel zwakker. Dat valt hiërarchisch 
onder de bestuurder en is nergens in een wet geregeld.

De ondernemingsraad heeft vanuit de WOR en de op basis daarvan ontwikkelde jurisprudentie een aantal 
scherp omschreven wettelijke rechten. In de eerste plaats moet de bestuurder voor bepaalde besluiten eerst 
toestemming vragen aan de ondernemingsraad voor dat hij deze kan gaan uitvoeren. Voor bedrijfseconomi-
sche besluiten geld het adviesrecht volgens artikel 25. Hieronder vallen bijvoorbeeld: reorganisaties, fusies, 
grote leningen en belangrijke investeringen. De ondernemingsraad heeft dus een krachtig middel om roeke-
loos gedrag van de topmanager tijdig bij te sturen. Bij conflicten kan de ondernemingsraad beroep in stellen 
bij de Ondernemingskamer. Die kan hard ingrijpen in het bestuur van een organisatie. De Ondernemingska-
mer is bevoegd om besluiten terug te draaien en in het uiterste geval ook bestuurders en/of toezichthouders 
te vervangen.

Voor besluiten over personeelsregelingen geldt het instemmingsrecht volgens artikel 27, tenzij deze regelin-
gen al zijn opgenomen in een CAO. In dat geval onderhandelen de vakorganisaties over dergelijke regelingen. 
Belangrijke instemmingsplichtige onderwerpen zijn: de nieuwe meldregeling klokkenluiders, de klachtenre-
geling, de aanstelling van een vertrouwenspersoon en de vormgeving van het Arbo beleid. Bij conflicten tus-
sen ondernemingsraad en bestuurder beslist de kantonrechter. Partijen kunnen er voor kiezen om eerst be-
middeling te vragen bij de bedrijfscommissie. De kantonrechter kan een regeling nietig verklaren en zo nodig 
verbetermaatregelen opleggen.

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere organisatie om regelmatig een onderzoek uit te voeren naar 
alle risico’s op het werk. Analyse en maatregelen worden vastgelegd in een Risico Inventarisatie en Evaluatie 
(RIE). De ondernemingsraad heeft hiervoor een instemmingsrecht. Onder het Arbo beleid valt ook het perio-
diek uitvoeren van een medewerkerstevredenheid onderzoek. Dit is een belangrijke bron van informatie over 
mogelijke misstanden zoals die door medewerkers worden ervaren. De ondernemingsraad is dus in een uit-
stekende positie om onveilig of ongezond werken te signaleren en tegen te gaan. Vaak beschikt de onderne-
mingsraad daarvoor over een vaste commissie voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGM).

Het advies- en instemmingsrecht bieden aan de ondernemingsraad de mogelijkheid om voorgenomen beslui-
ten van de bestuurder te blokkeren voordat deze worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de ondernemingsraad 
ook andere bevoegdheden. In de eerste plaats hebben ondernemingsraad en bestuurder ten minste twee keer 
per jaar overleg over ‘de gang van zaken’ in de organisatie met betrekking tot verleden en toekomst volgens 
artikel 24. Dit betreft in ieder geval het financiële en sociale beleid. De WOR geeft ook nauwkeurig aan welke 
bedrijfsinformatie de bestuurder verplicht moet inbrengen in dit overleg. Dit zijn onder meer het jaarverslag 
met de jaarrekening, de begroting en de huidige en toekomstige formaties met het beloningsbeleid. Toezicht-
houders zoals commissarissen of leden van de raad van toezicht zijn verplicht om op deze vergaderingen te 
verschijnen tenzij de ondernemingsraad dat niet nodig vindt.

Wat gebeurt er nu als de ondernemingsraad het niet eens is met ‘de gang van zaken’? Bijvoorbeeld, de onder-
nemingsraad maakt zich zorgen over een zwakke financiële positie, of beoordeelt de begroting van de toekom-
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stige formatie als te krap met ongunstige gevolgen voor de werkdruk. Er is dan geen beroep op een rechter 
mogelijk zoals bij voorgenomen besluiten. Een ondernemingsraad zou het vertrouwen op kunnen zeggen in 
de bestuurder. Concreet levert dat weinig op. De ondernemingsraad is niet bevoegd om een bestuurder te 
ontslaan. Die blijft rustig zitten, terwijl de relatie vanaf dat moment is verziekt. De ondernemingsraad kan 
beter proberen het beleid om te buigen met behulp van de toezichthouders, enkele sleutelfunctionarissen 
binnen de organisatie of de vakbonden. Voor dit spel van ‘beïnvloeden zonder macht’ zijn tactisch inzicht en 
sterke onderhandelingsvaardigheden bij de ondernemingsraad noodzakelijk. Commissarissen of leden van 
de raad van toezicht functioneren als de ‘werkgever’ van de bestuurder. Meestal zijn zij wel bevoegd om een 
bestuurder te ontslaan.

Verder kunnen ondernemingsraad en bestuurder volgens artikel 23 naar behoefte overleggen over alle aange-
legenheden binnen de organisatie. De ondernemingsraad kan altijd het initiatief nemen om alle onderwerpen 
die zij belangrijk vindt op de agenda van het overleg met de bestuurder te plaatsen. Artikel 30.1 geeft aan de 
ondernemingsraad het recht om alle informatie op te vragen, die zij voor de vervulling van haar taak redelij-
kerwijs nodig heeft. De Ondernemingskamer heeft vastgesteld dat niet de bestuurder maar de ondernemings-
raad zelf bepaalt welke informatie daaronder valt. De bestuurder heeft er maar voor te zorgen dat de door de 
ondernemingsraad gevraagde informatie op tafel komt. Bijvoorbeeld, bij voorgenomen besluiten zoals bij-
voorbeeld fusies of reorganisaties heeft de ondernemingsraad recht op inzage in alle achterliggende rapporten 
van deskundigen. Denk daarbij aan due diligence onderzoeken of rapportages van externe consultants. Wel 
kan de bestuurder een plicht tot geheimhouding aan de ondernemingsraad opleggen. Daarvoor moet hij dan 
een redelijk belang hebben zoals bijvoorbeeld: concurrentiegevoelige informatie, voorkomen van onnodige 
onrust of bescherming van de privacy van medewerkers.

Volgens artikel 28 heeft de ondernemingsraad verder een toezichthoudende taak ten aanzien van:
 ● Voorschriften over arbeidsvoorwaarden, alle ARBO aangelegenheden en werk- en rusttijden;
 ● Bevorderen van werkoverleg;
 ● Voorkomen van discriminatie;
 ● Milieuzorg.

Vanuit deze toezichthoudende taak kan de ondernemingsraad zelf op onderzoek gaan, klachten verzamelen 
van medewerkers en daaruit onderwerpen selecteren voor overleg met de bestuurder. Tenslotte is de onderne-
mingsraad volgens artikel 16 bevoegd om een eigen externe deskundige in te huren. De bestuurder is ver-
plicht om die te betalen.

3. is een klokkenluidersregeling wel nodig?
Als de medezeggenschap in een organisatie goed functioneert dan is de behoefte aan een aparte klokkenlui-
dersregeling beperkt. Signalen over misstanden komen toch al in voldoende mate via de normale regels van 
de WOR bij de ondernemingsraad terecht. Mocht er toch nog iets blijven liggen, dan kan een individuele 
medewerker natuurlijk altijd contact opnemen met zijn eigen ondernemingsraad. Dat biedt voordelen boven 
het Huis voor klokkenluiders. De klacht van de medewerker wordt overgenomen door de ondernemingsraad. 
De betrokken medewerker loopt zelf geen persoonlijk risico meer. De ondernemingsraad staat sterker als 
team met meerdere mensen dan een individuele klokkenluider. Een ondernemingsraad heeft duidelijke wet-
telijke bevoegdheden en kan niet alleen overleggen met de bestuurder maar ook direct met de toezichthou-
ders. Voor een individuele medewerker is het veel lastiger om in contact te komen met een commissaris of lid 
van de raad van toezicht. Bij conflicten kunnen Ondernemingskamer of kantonrechter vergaande maatrege-
len opleggen. In de praktijk gebeurt dat ook. Voor het Huis voor klokkenluiders moet nog maar worden afge-
wacht hoe zich dat gaat ontwikkelen. Alleen als de ondernemingsraad geen actie neemt, dan kan het nuttig 
zijn om van de nieuwe klokkenluidersregeling gebruik te maken. Het is dan wel de vraag of de klacht vol-
doende serieus is als de ondernemingsraad er geen werk van wil maken.

4. ondernemingsraad functioneert niet altijd optimaal
Alles bij elkaar beschikt de ondernemingsraad dus over een uitgebreid wettelijk kader om informatie op te 
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vragen, onderzoeken te doen, beleid te beïnvloeden en ongewenste besluiten van de bestuurder zo nodig te 
blokkeren. Op papier lijkt alles goed geregeld maar de praktijk is weerbarstiger. Ondernemingsraden maken 
niet altijd goed gebruik van hun bevoegdheden. Hiervoor zijn verschillende oorzaken.

De bestuurder is verantwoordelijk voor de instelling van een ondernemingsraad. Als hij dat nalaat dan pleegt 
hij een economisch delict. Het komt echter regelmatig voor dat het een bestuurder niet lukt om een onderne-
mingsraad van de grond te krijgen door gebrek aan motivatie bij de medewerkers. Veel medewerkers kunnen 
maar weinig belangstelling opbrengen voor zaken, die hun eigen functie of arbeidsvoorwaarden overstijgen. 
Het lukt dan niet om voldoende kandidaten te vinden voor een ondernemingsraad. Er zijn nogal wat organi-
saties waar een ondernemingsraad ontbreekt ondanks serieuze pogingen van de bestuurder om deze op te 
richten.

Dan zijn er ook organisaties die wel een ondernemingsraad hebben maar die functioneert onvoldoende. Dit 
kan verschillende oorzaken hebben. De machtsbalans tussen bestuurder en ondernemingsraad speelt daarin 
een belangrijke rol. De ondernemingsraad behoort een gelijkwaardige gesprekspartner van de bestuurder te 
zijn. Echter, in de praktijk staat de bestuurder onvermijdelijk sterker dan de ondernemingsraad. Hij beschikt 
nu eenmaal over betere kwaliteiten en competenties. Hij heeft overwicht, kennis van zaken en kan goed com-
municeren. Juist daardoor is hij ook bestuurder geworden. Daarnaast wordt hij ondersteund door een min of 
meer uitgebreide staf en soms ook externe adviseurs. Een ondernemingsraad lid van de werkvloer heeft een 
veel lagere functie en opleiding. Hij doet het ondernemingsraadswerk er parttime bij naast zijn hoofdfunctie. 
Onder deze omstandigheden is het haast onvermijdelijk dat de ondernemingsraad zich teveel laat intimide-
ren door de dominante positie van de bestuurder.

Passende scholing en vorming van ondernemingsraadsleden kunnen dat enigszins compenseren. De onder-
nemingsraad heeft een wettelijk recht op een budget voor vorming en scholing binnen werktijd. Daardoor 
krijgt de ondernemingsraad de kans om zich te ontwikkelen tot een wat betere en meer gelijkwaardige onder-
handelingspartner voor de bestuurder. Verschillen zullen er altijd blijven maar kunnen misschien wat kleiner 
worden. Scholing betreft in de eerste plaats de regels van de WOR. Je kunt het spel alleen maar goed spelen 
als je de spelregels kent. Onbekendheid maakt onzeker. Een ondernemingsraad lid moet zich verder verdie-
pen in het algemene bedrijfsbeleid. Daarvoor is ook kennis buiten het eigen vakgebied nodig zoals bijvoor-
beeld arbeidsrecht, arbowetgeving en financiën. Niet alle ondernemingsraadsleden zijn bereid om ontbre-
kende kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Daardoor blijven zij hangen op een te laag niveau.

Slecht functionerende ondernemingsraden voeren soms een rituele dans op. De bestuurder heeft een onder-
nemingsraad laten oprichten ‘omdat het nu eenmaal moet’, maar stopt daar verder zo min mogelijk energie 
in. Zulke bestuurder willen nogal eens ‘vergeten’ de ondernemingsraad te betrekken bij belangrijke besluiten. 
De ondernemingsraad durft daar ook niet naar te vragen en stelt zich tevreden met de behandeling van een 
paar onbelangrijke personeelsregelingen. De ondernemingsraad vlucht weg in zijn comfort zone en de be-
stuurder laat dat graag gebeuren.

In grote organisaties ontaardt deze rituele dans soms in een grote mate van bureaucratisering. Er wordt heel 
wat vergaderd en genotuleerd in tal van overlegvergaderingen maar de oogst aan het einde van het jaar is 
minimaal. Ook is de ondernemingsraad soms een dumpplaats voor oudere medewerkers waar niemand goed 
raad mee weet. Die moeten nog een paar jaar overbruggen voordat zij tot ieders opluchting met pensioen 
gaan. Kortom, geen medewerkers die staan te trappelen om de barricaden op te gaan.

In de afgelopen jaren zijn verschillende schandalen in organisaties naar buiten gekomen. Deze geven ook een 
interessant beeld over de rol, die een ondernemingsraad wel of niet speelt bij wanbeleid door een topman. Eén 
van de meest beruchte voorbeelden is de woningcorporatie Vestia. Aanvankelijk was dit bedrijf zeer succesvol 
onder de strakke leiding van topman Staal. Die was heel duidelijk over wie er de baas was. Hij zei letterlijk: 
‘Mijn raad van commissarissen heeft maar één taak: mij benoemen en mij ontslaan. Voor de rest beslis ik alles 
zelf.’ Ook over de bijdrage van de medezeggenschap was Staal zeer helder: ‘Van medezeggenschap is bij Ves-
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tia geen sprake. Over beleid was goed nagedacht en het behoefde geen correctie meer van de ondernemingsraad.’1 
De gevolgen van dit zonnekoninggedrag zijn algemeen bekend. In 2012 ontplofte de met fraude opgebouwde 
derivatenportefeuille van niet minder dan € 20 miljard. In de wandelgangen noemde men dit de ‘vuurwerk-
fabriek’. De schade was groot. Bij Vestia verloren 260 medewerkers hun baan. De verdere schade van € 2 
miljard moet nog jarenlang worden opgehoest uit huurverhogingen voor alle huurders van sociale woningen 
in Nederland. Het toezicht van de raad van commissarissen, de overheid en de externe accountants had vol-
ledig gefaald. Ook de ondernemingsraad van Vestia stond er bij en keek kennelijk een andere kant op. Een 
moedige klokkenluider had hier wel het verschil kunnen maken!

Zonnekoning gedrag van de topman veroorzaakt een angstcultuur in de hele organisatie. Dit geldt dus ook 
voor de ondernemingsraad. De leden daarvan genieten weliswaar wettelijke ontslagbescherming, maar die is 
beperkt tot het functioneren binnen de ondernemingsraad zelf. Een ondernemingsraadslid kan altijd worden 
ontslagen wegens reorganisatie of slecht functioneren met betrekking tot zijn primaire functie. Dan staat een 
ondernemingsraadslid toch op straat. Handige bestuurders maken hier misbruik van om een kritisch onder-
nemingsraadslid kwijt te raken. Het is niet meer dan logisch dat veel ondernemingsraadsleden conflicten met 
de bestuurder vermijden uit angst voor behoud van hun baan en promotiekansen. Niemand zit te wachten op 
het imago van een herrieschopper. In dat opzicht is de positie van een ondernemingsraadslid even kwetsbaar 
als die van een klokkenluider in de nieuwe regeling.

5. slot
De medezeggenschap kan dus niet of slecht functioneren door allerlei oorzaken. Voorbeelden daarvan zijn 
een geringe betrokkenheid van de medewerkers bij hun eigen organisatie of een angstcultuur door zonneko-
ninggedrag aan de top. Op het eerste gezicht lijkt het Huis voor klokkenluiders dan ideaal om toch klachten 
naar voren te kunnen brengen. Het is echter afwachten of dat ook in voldoende mate gaat gebeuren. Een be-
drijfscultuur die de medezeggenschap belemmert, werpt ook vergelijkbare drempels op voor klokkenluiders. 
Ook hier geldt: op papier lijkt alles goed geregeld, maar de praktijk kan weerbarstiger zijn.

De schandalen in de laatste jaren hebben veel publiciteit opgeleverd. Er zijn zelfs toneelstukken en televisie-
series over gemaakt. Daardoor dreigt men uit het oog te verliezen dat het in veel organisaties ook goed gaat. 
In ons land regeren niet alleen zonnekoningen, maar ook tal van verstandige en kundige bestuurders die in 
goede harmonie met alle stakeholders, waaronder de medezeggenschap samenwerken. Bestuurders zoeken 
welbewust naar gevarensignalen. Zij proberen ongewenste situaties met een actieve ondernemingsraad en 
andere deskundigen tot een oplossing te brengen. Voor dergelijke organisaties is een klokkenluidersregeling 
eigenlijk overbodig. Misstanden worden al binnen de bestaande structuren aangepakt.

1  Citaat ontleend aan: Hans Verbraeken, De Vrije Val van Vestia, Business Contact (2014)




