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paar andere grote Duitse bedrij-

ven zoals Daimler en BMW. 

Inmiddels geniet dus een aantal 

bevoorrechte werknemers be-

scherming tegen de invasie van 

hun privédomein. Het zijn echter 

de Fransen die er écht werk van 

hebben gemaakt. Bescherming 

voor allen! Per wet!

Wat het recht op onbereikbaar-

heid precies behelst, bijvoorbeeld 

dat men ’s avonds niet gebeld 

mag worden, is overigens niet in 

de wet opgenomen. Dat is een 

kwestie van overleg tussen de 

werkgever en de vakbondsverte-

genwoordiging op bedrijfsniveau. 

In Frankrijk schrijft de wet voor 

dat de werkgever en de bonden 

jaarlijks overleg moeten voeren 

over, onder meer, de gelijkheid 

tussen man en vrouw en de ar-

beidstijden. Daaraan is nu expli-

ciet toegevoegd: overleg over de 

wijze waarop het ’recht op afscha-

keling’ (droit à la déconnexion) 

gestalte krijgt. 

In ieder geval 

moet daarbij 

aandacht wor-

den besteed 

aan de ‘sensibi-

lisering voor een redelijk gebruik 

van numerieke apparaten’. In het 

Frans klinkt dat overigens een 

stuk aantrekkelijker.

Ook in Nederland zou het wense-

lijk zijn als ondernemingsraden 

afspraken maken over een recht 

op onbereikbaarheid. De onder-

nemingsraad zou hier een initia-

tiefvoorstel voor kunnen indie-

nen, of het onderwerp gewoon op 

de agenda van overlegvergadering 

plaatsen. Eventuele voorstellen 

van de werkge-

ver vallen on-

der het instem-

mingsrecht. 

Een regeling op 

het gebied van 

arbeidstijden immers.

Daarbij is wel van belang dat 

goed gekeken wordt naar de ge-

volgen van een recht op onbereik-

baarheid. Wacht dan morgenoch-

tend een stuwmeer aan ‘te 

beantwoorden’? Niet voor niks 

werken veel werknemers op hun 

vrije dag of in het weekend nog 

even hun mail weg. Anders ko-

men ze aan werken niet meer toe. 

Dus wie een recht op onbereik-

baarheid wil, zal ook moeten kij-

ken naar waarom we ook altijd 

bereikbaar moeten zijn. Proppen 

we niet gewoon te veel werk in te 

weinig tijd, en is dat het pro-

bleem? Als het recht op onbereik-

baarheid leidt tot een plicht om 

overdag nóg harder te werken, 

wordt ontstressen onbereikbaar. 

Jan Popma ts beleidsadviseur veilig en 

gezond werken bij de FNV

Een Zuid-Koreaanse bril
Door Edith Snoeij

S inds enige jaren vervul ik een 

aantal bestuurlijke en toe-

zichthoudende functies. In 

twee gevallen vervul ik deze func-

ties op voordracht van de onderne-

mingsraad, hetgeen ik een hele eer 

vind. Het gaat om de rvc van een 

pensioenuitvoeringsorganisatie en 

het bestuur van een pensioen-

fonds.

Maar hoe doe je zoiets eigenlijk? 

Want helder is dat ik deze functie 

vervul zonder last en ruggen-

spraak, maar ook dat je net als alle 

andere leden volledig verantwoor-

delijk bent voor alles wat je besluit. 

En tegelijkertijd heb je wel een ex-

tra relatie met de medezeggeschap.

Voor mij is communicatie het sleu-

telwoord. In beide gevallen hebben 

wij bij aanvang van mijn lidmaat-

schap direct afspraken gemaakt 

over de wijze waarop wij overleg-

gen en wat wij van elkaar kunnen 

verwachten. Een afspraak die goed 

werkt voor zowel de onderne-

mingsraad als voor mij. 

Toch hoor ik dat zo’n simpele 

maar heldere afspraak eerder uit-

zondering dan regel is en dat veel 

ondernemingsraden nooit contact 

hebben met 'hun' commissaris- 

bestuurder.

Onlangs sprak ik een Zuid-

Koreaanse onderzoeker die na-

mens de Zuid-Koreaanse vakbewe-

ging onderzoek deed naar deze 

vorm van werknemersvertegen-

woordiging. Dit omdat men deze 

vorm van vertegenwoordiging ook 

in Zuid-Korea in de publieke sec-

tor gaat invoeren.

Ik had mij goed voorbereid en was 

van plan vooral te benadrukken 

hoe belangrijk het is om vooraf de 

verwachtingen over en weer goed 

helder te maken en de formele po-

sitie van een commissaris te bena-

drukken.

Maar daar kwam ik nauwelijks toe. 

Al snel tijdens het interview reali-

seerde ik mij hoe groot de verschil-

len zijn tussen Nederland en Zuid-

Korea en hoe vanzelfsprekend wij 

soms iets vinden.

Ik kreeg nauwelijks uitgelegd dat 

ik als 'vertegenwoordiger' van de 

medezeggenschap geaccepteerd 

werd door de 

overige leden. 

Had ik niet con-

stant aanvarin-

gen met hen 

vanwege de ver-

schillende belangen? En werd er 

niet aan getwijfeld of ik wel kennis 

van zaken heb? En hoe kan ik na-

mens de ondernemingsraad in een 

rvc of een bestuur zitten terwijl ik 

zelf niet in de onderneming werk-

zaam ben (geweest)? Vooral dat 

laatste kostte mij veel moeite om 

uit te leggen.

Veel tijd ging zitten in het uitleg-

gen van het verschil tussen voor-

dragen en benoemen, de rol van de 

bonden en de medezeggenschap, 

de relatie met de overige rvc–leden 

of het bestuur. En toen ik dacht 

dat het helder was, schetste ik de 

rol van DNB die op geschiktheid 

toetst. En dat als je niet geschikt 

wordt bevonden, je direct je werk-

zaamheden moet staken. Ik zag 

grote vraagtekens in de ogen van 

mijn Koreaanse onderzoeker.

Na afloop restte bij mij de vraag of 

ik werkelijk iets voor onze collega’s 

in Zuid-Korea 

heb kunnen 

betekenen. Wat 

zijn de verschil-

len groot.

Waar wij vooral 

stilstaan bij wat nog niet goed 

gaat, was de onderzoeker verbaasd 

te horen dat deze vorm van afvaar-

diging ook gewoon kan werken.

Soms moet je door de bril van een 

ander kijken om waardering te 

hebben voor alles wat wij al heb-

ben bereikt.  

Edith Snoeij ts toezichthouder/bestuur-

der

Kijk eens door de bril 

van een ander

Fransen maken er werk 

van


