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ZEGGENSCHAP IN ORGANISATIES

Zeggenschapsrollen in organisaties
M Zeggenschapsrollen:
    F Zeggenschap hangt samen met de organisatie- en
        relatievormen. 
        Zeggenschap is het recht om mede te beslissen. 
        Welke zeggenschapsrol iemand heeft, hangt af van de
        bevoegdheid die hij of zij heeft om op basis van zijn of
        haar functie beslissingen te nemen.

    F Zeggenschapsrollen kunnen worden onderscheiden in:
        G de hiërarchische zeggenschapsrol;
        G de operationele zeggenschapsrol;
        G de functionele zeggenschapsrol.
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Zeggenschapsrollen in organisaties
M Zeggenschapsrollen:
    F Hiërarchische zeggenschapsrol:
        De rangordelijke opbouw van eenheden in een 
        organisatie (teams, afdelingen, business units, staf-
        organen, enz.) leidt tot een hiërarchisch zeggenschap.

        Iemand  -de manager- moet de verantwoordelijkheid
        hebben voor de gang van zaken binnen de betreffende
        eenheid.
        Zo iemand is voor de medewerkers ‘de baas’ met wie
        zij beoordelings- en functioneringsgesprekken
        hebben, loopbaanplannen bespreken, enz.
        De ‘thuisbaas’ dus.
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Zeggenschapsrollen in organisaties
M Zeggenschapsrollen:
    F Operationele zeggenschapsrol:
        De hiërarchische chef treedt op als manager van zijn
        of haar onderdeel van de organisatie. Maar de output
        van de organisatie als geheel wordt voortgebracht
        door de samenwerking tussen al deze onderdelen. 
        Het dagelijkse transformatieproces doorsnijdt deze
        onderdelen.  En soms zullen besluiten worden
        genomen die al deze onderdelen raken.

         Vb.: een onverwacht, belangrijk project dat ervoor zorgt dat
         een projectmanager per direct opdrachten geeft aan diverse
         inkoop-, productie- en verkoopmedewerkers.  De project-
         manager vervult hiermee een operationele zeggenschapsrol
         als ‘werkbaas’. 
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Zeggenschapsrollen in organisaties
M Zeggenschapsrollen:
    F Functionele zeggenschapsrol:
        Dit hangt samen met de eerder behandelde
        functionele relaties.  Wie een functionele zeggen-
        schapsrol heeft, wordt wel aangeduid met ‘vakbaas’.
        Deze baas beslist over de inzet van bepaalde
        vaktechnieken en instrumenten, en geeft daartoe
        dwingende aanwijzingen. 

         Vb.: de personeelschef die als vakbaas voorschrijft hoe
         verlofdagen dienen te worden geregistreerd, of het hoofd van
         de IT-afdeling die als vakbaas bepaalt hoe en met welk
         software wel of niet gewerkt mag worden. 
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Zeggenschapsrollen in organisaties
M Verband zeggenschap en eenheid van bevel:
    In organisatiestructuren waarbij wordt uitgegaan van
    ‘eenheid van bevel’, zijn al deze 3 vormen van zeggen-
    schap verenigd in één en dezelfde persoon. 

    In andere organisatiestructuren, zoals in project- en
    matrixorganisaties, wordt deze eenheid van bevel
    doorbroken.  Hier zijn projectleiders te vinden, die
    operationele zeggenschap hebben met betrekking tot de
    verschillende afelingen.  De betreffende afdelingschefs
    hebben zelf hiërarchisch en functioneel zeggenschap.

    Omdat er in deze situaties verschillende bazen zijn, is
    het van belang ‘eenheid van leiding’ te handhaven. 
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Overlegorganen
M Medezeggenschap:
    Betreft de rechten en bevoegdheden waarover mede-
    werkers kunnen beschikken om invloed uit te oefenen op
    de vaststelling, uitvoering en controle van het bedrijfs-
    beleid en de daarmee samenhangende besluitvorming. 

    Medezeggenschap kan direct zijn, bijv. in de vorm van
    werkoverleg.
    Ook kan medezeggenschap indirect zijn, zoals door
    middel van ondernemingsraden (OR’s), waarbij deze
    medezeggenschap via gekozen vertegenwoordigers
    binnen de organisatie verloopt. 
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Overlegorganen
M Medezeggenschap, OR in het kort:
    De Wet op de ondernemingsraden (WOR) onderscheidt 3
    categorieën organisaties: 
    F bedrijven met 50 of meer werknemers: hiervoor is een
        Ondernemingsraad (OR) verplicht;
    F bedrijven met 10 - 50 werknemers: 3 mogelijkheden:
        ! vrijwillig, een Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
           met min. 3 personen oprichten;
        ! verplicht, een PVT op basis van CAO-bepaling, of
           wanneer meerderheid personeel hierom vraagt;
        ! bij geen PVT, dan min. 2 x per jaar een Personeels-
           vergadering (PV);
    F bedrijven met minder dan 10 werknemers: op vrijwil-
        lige basis kan de ondernemer hier een PVT instellen.
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De OR: rechten en bevoegdheden
M Medezeggenschap, OR in het kort:
    De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de
    volgende rechten toe aan OR’s:
    F recht op informatie en overleg: de ondernemer is
        verplicht alle informatie te verstrekken die de OR
        nodig acht.  Minstens 6 x per jaar moet er een overleg-
        vergadering plaats hebben tussen OR en bestuurder.   
                                                >>
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De OR: rechten en bevoegdheden
M Medezeggenschap, OR in het kort:
    Rechten uit Wet op de ondernemingsraden (WOR):
    F adviesrecht: de leiding is verplicht advies aan de OR 
        te vragen betreffende zaken als:
        ! overdracht van de zeggenschap;
        ! beëindiging  van de onderneming; 
        ! belangrijke inkrimping van werkzaamheden;
        ! belangrijke wijzigingen in de organisatie;
        ! belangrijke investeringen;
        ! aantrekken groot krediet;
        ! benoeming of ontslag van bestuurders;
        ! invoering belangrijke technologisch voorziening;
        ! maatregelen m.b.t. de zorg van de onderneming
            voor het milieu; 
        ! verplaatsing van de onderneming.                          >>
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De OR: rechten en bevoegdheden
M Medezeggenschap, OR in het kort:
    Rechten uit Wet op de ondernemingsraden (WOR):
    F instemmingsrecht (medebeslisbevoegdheid), bij
        beslissingen die o.a. te maken hebben met:
        ! belonings- of functiewaarderingssystemen;
        ! werktijd- of vakantieregeling; 
        ! pensioenverzekering;
        ! aanstellings-, promotie- of ontslagbeleid;
        ! personeelsopleiding;
        ! regelingen op het terrein van werkoverleg;
        ! privacy;
        ! personeelsvolgsystemen;
        ! klachtenbehandelingssystemen (personeel).
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De OR: rechten en bevoegdheden
M Medezeggenschap, OR in het kort:
    Wanneer de ondernemer zijn verplichtingen niet nakomt,
    dan kan naleving door de OR worden gevorderd.  Hiertoe
    wendt de OR zich tot de bedrijfscommissie, die bestaat
    uit 6 werkgeversvertegenwoordigers en 6 werknemers-
    vertegenwoordigers, en is ingesteld door de SER. 

    De OR is verplicht eerst de bedrijfscommissie te
    raadplegen, alvorens daarna naar de rechter te stappen
    (de Ondernemingskamer te Amsterdam).

    Zie ook:
     http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/geldigheidsdatum_14-06-
     2013 
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Globaal overzicht verschillen OR / PVT
PVT: (tenminste 3 leden)

G Adviesrecht, voor zover >25%
    van de werknemers dit aan-
    gaat; geen beroep mogelijk.
G Instemmingsrecht, . OR.
G Initiatiefrecht, ontbreekt.
G Informatierecht, geen ver-
    plichting vanuit werkgever
G Recht op faciliteiten, nauwe-
    lijks.  In overleg met werk-
    gever.

G Ontslagbescherming, niet.

OR: (tenminste 5 leden)

G Adviesrecht, beroep mogelijk.

G Instemmingsrecht.
G Initiatiefrecht.
G Informatierecht.

G Recht op faciliteiten, elk lid
    mag per jaar min. 60 uren 
    aan OR-taken besteden; recht 
    op volgen van OR-cursussen, 
    aantrekken externe experts.
    vergaderfaciliteiten.
G Ontslagbescherming, tot 2 
    jaar na OR-lidmaatschap.
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Medezeggenschap in Europees verband
M Medezeggenschap, Europese OR :
    Multinationale ondernemingen  in Europa zijn verplicht
    een Europese OR in te stellen.  Het gaat hierbij dan om
    ondernemingen met min.  1000 werknemers in de
    lidstaten van de EU, en met in tenminste 2 lidstaten elk
    minimaal 150 werknemers. 
    Dit geldt ook voor Europese ondernemingen van
    concerns die hun hoofdvestigingen buiten de EU hebben.
 
    Deze verplichting heeft zowel betrekking op de publieke
    als de private sector binnen de EU. 


