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Geschillenbeslechtingregeling Sociale Werkvoorziening Enschede 2015 
(uitwerking van artikel 2.5 van de CAO voor de sociale werkvoorziening) 
 
Artikel 1 Definities 
In deze regeling wordt er vanuit gegaan dat alle begrippen die betrekking hebben op personen die 
in de mannelijke vorm zijn gesteld ook voor vrouwen gelden en wordt verstaan onder: 
a. de werkgever: de programmadirecteur van Economie, Werk & Onderwijs; 
b. onderneming: de Sociale Werkvoorziening Enschede; 
c. onvrede: iedere onvrede van een medewerker in dienst van de onderneming, over de wijze 
waarop in de onderneming in het kader van de eigen werksituatie of de voor hem geldende 
arbeidsvoorwaarden rekening is gehouden met zijn persoonlijke belangen; daaronder zijn niet 
begrepen gedragingen, handelingen en/of uitlatingen als bedoeld in de Regeling seksuele 
intimidatie van de Sociale Werkvoorziening Enschede en iedere onvrede van een medewerker in 
dienst van de onderneming en van een persoon die op grond van een desbetreffende (her-
)indicatiebeschikking tot de doelgroep van de Wet sociale werkvoorziening behoort over de 
passendheid van een werkaanbod dat hem gedaan is;  
d. klacht: onvrede die overeenkomstig dit reglement in het mondeling vooroverleg is besproken;  
e. geschilpunt: klacht, die schriftelijk en beargumenteerd, overeenkomstig dit reglement aan de 
geschillencommissie is voorgelegd; 
f. klager: de werknemer in dienst van de onderneming of de persoon die op grond van een 
desbetreffende (her-)indicatiebeschikking behoort tot de doelgroep van de Wet sociale 
werkvoorziening, die een geschilpunt heeft ingediend; 
g. klachtenbegeleider: een persoon, al dan niet in dienst van de onderneming, die door klager is 
aangezocht en bereid is gevonden hem als begeleider bij te staan; 
h. leidinggevende: degene die de directe leidinggevende of detacheringsbegeleider is van de 
klager; 
i.  clustermanager/productgroepmanager of teamleider: functionaris die hiërarchisch geplaatst is 
tussen de direct leidinggevende of detacheringsbegeleider en het hoofd van het onderdeel; 
j. hoofd: het hoofd van het onderdeel waarbinnen klager in de regel zijn werkzaamheden verricht; 
k. geschillencommissie: de instantie, ingesteld en samengesteld overeenkomstig dit reglement, die 
overeenkomstig dit reglement een geschil behandelt en hierover advies uitbrengt aan de 
werkgever. 
 
Artikel 2 Doel en toepassingsgebied 
Doel van de regeling is een bijdrage te leveren aan de goede sociale verhoudingen binnen de 
onderneming door het scheppen van de mogelijkheid voor iedere medewerker om onvrede te 
uiten en te doen onderzoeken op zodanige wijze dat een in redelijkheid te verlangen bescherming 
van zijn individuele belangen is gewaarborgd, zulks voorzover de werkgever hierop invloed kan 
uitoefenen. 
 
Daarnaast heeft de regeling tot doel een arbitragemogelijkheid of toetsingsforum te bieden aan de 
personen die behoren tot de doelgroep van de Wet sociale werkvoorziening bij een geschil over 
de passendheid van een werkaanbod, waardoor zoveel mogelijk een situatie als bedoeld in artikel 
12 lid 3 onder a van de Wet sociale werkvoorziening wordt voorkomen (het intrekken van een 
(her)indicatiebeschikking wegens het weigeren van passende arbeid). 
 
De regeling is van toepassing op alle binnen de onderneming werkzame medewerkers. 
Gelijkgesteld met werknemers zijn zij die binnen de onderneming werkzaam zijn door middel van 
een detachering- of uitzendovereenkomst of stage-overeenkomst. 
 
Artikel 3 Klachtenbegeleider 
1. Een klager is bevoegd doch niet verplicht de begeleiding in te roepen van een 
klachtenbegeleider. 
De functie van klachtenbegeleider eindigt op eigen verzoek of op verzoek van de klager.   
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2. De begeleider heeft onder overlegging van een schriftelijke machtiging van klager toegang tot 
ieder overleg, bedoeld in dit reglement en betrekking hebbende op de klager die hij begeleidt; ook 
in het aan de indiening van een geschilpunt voorafgaande mondeling overleg, staat hij de klager 
met raad en daad terzake van zijn klacht/geschilpunt terzijde.  
3. De begeleider is bevoegd onder overlegging van een schriftelijke machtiging van klager, kennis 
te nemen van alle met betrekking tot de betrokken klacht relevante informatie, voorzover dit laatste 
betreft tenzij - naar het oordeel van de werkgever - gewichtige redenen van ondernemingsbelang 
zich daartegen verzetten.  
4. Met betrekking tot de uitvoering van zijn taak is de klachtenbegeleider alleen verantwoording 
verschuldigd aan de klager.  
5. De klachtenbegeleider neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in 
acht. Hij is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. 
Deze plicht vervalt niet nadat hij zijn taak als klachtenbegeleider heeft beëindigd. De plicht tot 
geheimhouding geldt niet ten opzichte van de geschillencommissie en met instemming van de 
klager niet ten opzichte van de werkgever.  
 
Artikel 4 Geschillencommissie 
1. De geschillencommissie bestaat uit vier leden en vier plaatsvervangende leden.  
2. De leden en hun plaatsvervangers zijn allen medewerkers van de onderneming. Bij de 
samenstelling van de geschillencommissie wordt zo veel mogelijk gestreefd naar een gelijk aantal 
mannelijke en vrouwelijke leden van de geschillencommissie.  
3. Alle leden en hun plaatsvervangers worden benoemd door de werkgever, de helft der leden en 
hun plaatsvervangers op voordracht van de ondernemingsraad.  
4. Ingeval van afwezigheid of belet van een der leden treedt diens plaatsvervanger op. Er is 
sprake van belet, indien naar het oordeel van de overige zittende leden van de 
geschillencommissie dan wel naar het oordeel van het betrokken lid zelf, dat lid zodanig bij het 
geschilpunt betrokken is, dat het de voorkeur verdient dat zijn plaatsvervanger optreedt.  
5. Bij de voordracht en benoeming van de leden respectievelijk plaatsvervangende leden wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de voor de behandeling van klachten vereiste vaardigheid 
en eventueel materiedeskundigheid. 
6. Ingeval de vereiste materiedeskundigheid ontbreekt heeft de voorzitter de bevoegdheid aan de 
geschillencommissie een materiedeskundige toe te voegen voor de duur van de behandeling van 
het geschilpunt. 
7. De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn 
steeds herbenoembaar.  
 
Artikel 5 Secretaris geschillencommissie 
De geschillencommissie wordt bijgestaan door een binnen de onderneming werkzame, ter zake 
vaardige en eventueel materiedeskundige, secretaris die door de werkgever, de 
ondernemingsraad gehoord, wordt benoemd. De secretaris heeft geen stemrecht. 
 
Artikel 6 Aan de geschillenbeslechtingprocedure voorafgaand mondeling overleg 
1. Wanneer bij de medewerker onvrede heerst over de wijze waarop in de onderneming in het 
kader van de eigen werksituatie of de voor hem geldende arbeidsvoorwaarden rekening is 
gehouden met zijn persoonlijke belangen, kan hij zich wenden tot zijn leidinggevende en 
desgewenst tot de hulpverlenende instanties van de onderneming, die samen met de medewerker 
zullen trachten een oplossing te vinden. In dit overleg wordt door de medewerker in elk geval zijn 
leidinggevende, zo de medewerker en/of zijn leidinggevende zulks wensen ook het hoofd van het 
onderdeel of de cluster- cq productgroepmanager danwel teamleider, betrokken.  
2. De hiervoor bedoelde hulpverlenende instanties zijn: 
de personeelsadviseur, bedrijfsmaatschappelijk werker of bedrijfsarts. 
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3. Er vindt ten minste eenmaal gezamenlijk mondeling overleg plaats, als in dit artikel bedoeld. 
Indien naar het oordeel van de medewerker dit overleg niet heeft geleid tot een bevredigende 
oplossing, kan de medewerker overeenkomstig hetgeen hierna is bepaald een klacht indienen, 
waarbij alsdan sprake is van een geschilpunt. 
 
 
Artikel 7 Indiening van het geschilpunt 
1. De klager dient zijn geschilpunt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 60 dagen na het 
mondeling overleg, bedoeld in artikel 6, schriftelijk in bij de geschillencommissie. In bijzondere 
gevallen, bijvoorbeeld bij ontstentenis van de klachtenbegeleider, kan van deze maximumtermijn 
door de geschillencommissie ontheffing worden verleend.  
2. De secretaris van de geschillencommissie kan de klager verzoeken zijn geschilpunt nader 
mondeling of schriftelijk toe te lichten. Ingeval van mondelinge toelichting legt de secretaris deze 
schriftelijk vast.  
3. De klager deelt aan de secretaris zo spoedig mogelijk mede, wie voor hem als 
klachtenbegeleider optreedt.  
4. De secretaris van de geschillencommissie zal per omgaande de ontvangst van het geschilpunt 
met eventuele nadere toelichting aan de klager bevestigen en stelt zijn leidinggevende en het 
hoofd van het onderdeel of de clustermanager dan wel teamleider daarvan in kennis.  
 
Artikel 8 Werkwijze geschillencommissie 
1. Alvorens een geschilpunt in behandeling te nemen, gaat de geschillencommissie na, of 
voorafgaand overleg als bedoeld in artikel 6 heeft plaatsgevonden en zo neen, of zodanig overleg 
in redelijkheid van de klager kan worden verlangd.  
2. Indien de geschillencommissie constateert, dat geen of onvoldoende voorafgaand overleg heeft 
plaatsgevonden en zij bovendien van mening is, dat dit overleg in redelijkheid van de klager kan 
worden verlangd, wordt aan de klager bericht, dat het geschilpunt eerst na voldoende overleg in  
behandeling zal worden genomen. De geschillencommissie kan daarbij aan de klager en aan zijn 
leidinggevende een termijn van maximaal één maand stellen, waarbinnen dat mondeling overleg 
moet hebben plaatsgevonden.  
Heeft binnen de genoemde periode dit mondeling overleg niet plaatsgevonden, dan wordt de 
geschillenprocedure voortgezet, alsof het mondeling overleg wel had plaatsgevonden. 
3. Een geschilpunt wordt door de geschillencommissie niet in behandeling genomen indien: 
a. het geschilpunt een onderwerp betreft, waarvoor een speciale beroepsprocedure geldt; 
b. de klager de procedure, zoals in deze regeling is neergelegd, niet heeft gevolgd; 
c. de klager zich terzake van het geschilpunt reeds heeft gewend tot de burgerlijke rechter dan wel 
de klager door de onderneming reeds in een civiele procedure is betrokken; 
d. sprake is van een anonieme klager, tenzij er naar het oordeel van de geschillencommissie een 
zwaarwegend argument is om toch tot behandeling over te gaan. 
 
Artikel 9 Informatierecht/geheimhoudingsplicht 
1. Aan de leden en de secretaris van de geschillencommissie wordt, op verzoek van de secretaris, 
alle informatie, naar het oordeel van de geschillencommissie nodig voor een behoorlijke 
taakvervulling, ter beschikking gesteld, tenzij gewichtige redenen van ondernemingsbelang zich 
naar het oordeel van de werkgever daartegen verzetten. Zij zullen van de ter beschikking gestelde 
informatie slechts gebruik mogen maken onder respectering van ieders recht op bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer.  
2. De leden en de secretaris van de geschillencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle 
zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als 
lid of secretaris heeft beëindigd. 
Deze plicht tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van de werkgever en klager. 
3. Van alle tot het onderhavige dossier behorende stukken ontvangen klager en de eventuele 
aangeklaagde een door de geschillencommissie gewaarmerkte fotokopie. 
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Artikel 10 Behandeling door de geschillencommissie 
1. Komt het geschilpunt voor behandeling in aanmerking, dan onderzoekt de geschillencommissie 
dit geschilpunt.  
2. De geschillencommissie onderzoekt of naar haar oordeel is gehandeld in strijd met: 
- wettelijke voorschriften; 
- bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening; 
- overige voor de klager geldende arbeidsvoorwaarden; 
- al dan niet op schrift gestelde, in de onderneming geldende richtlijnen of gedragsregels; 
- normen van zorgvuldigheid, redelijkheid en billijkheid. 
Onder 'handelen in strijd met', zoals hiervoor bedoeld, wordt tevens verstaan het nalaten te 
handelen overeenkomstig de hiervoor genoemde criteria. 
3. De geschillencommissie is bevoegd alle informatie in te winnen, die zij meent nodig te hebben 
om tot een oordeel te komen, tenzij - naar het oordeel van de werkgever - gewichtige redenen van 
ondernemingsbelang zich daartegen verzetten.  
4. De geschillencommissie houdt een of meer besloten zittingen waarop zij de klager, zijn 
klachtenbegeleider, zijn leidinggevende en eventueel het hoofd van het onderdeel of de 
clustermanager of teamleider en zo nodig anderen hoort.  
5. De leidinggevende van de klager is als eerstverantwoordelijke lijnfunctionaris steeds betrokken 
bij de klacht en wordt uit dien hoofde gehoord. Hetzelfde geldt - zoveel als redelijkerwijs nodig is - 
voor door de klager aangewezen andere personen binnen de onderneming. Voor het overige is de 
geschillencommissie vrij te horen wie zij goeddunkt. 
Daarbij geldt in alle gevallen dat de betrokken personen redelijkerwijs behoren mee te werken aan 
een goede toepassing en uitvoering van de onderhavige regeling. 
 
Artikel 11 Schorsing geschillenprocedure 
Zolang de geschillencommissie haar advies nog niet heeft uitgebracht, kan de 
geschillenprocedure op verzoek van de klager worden geschorst zulks maximaal voor de duur van 
twee maanden, na afloop van welke periode de geschillencommissie haar advies uitbrengt, tenzij 
klager zijn geschilpunt binnen voormelde periode schriftelijk heeft ingetrokken.  
 
Artikel 12 Advies geschillencommissie 
De geschillencommissie brengt binnen drie maanden na ontvangst van het geschilpunt advies uit 
aan de werkgever over de al dan niet gegrondheid daarvan en over eventuele te nemen 
maatregelen. Een kopie van het advies wordt tegelijkertijd verzonden aan de klager en diens 
leidinggevende en het hoofd van het onderdeel.  
 
Artikel 13 Beslissing na advies 
Binnen één maand nadat de geschillencommissie aan de werkgever het advies heeft uitgebracht, 
beslist de werkgever schriftelijk daaromtrent en met redenen omkleed. Zowel de klager, de 
geschillencommissie als de leidinggevende van de klager en het hoofd van het onderdeel worden 
van de beslissing door de werkgever op de hoogte gesteld en ontvangen daarvan een afschrift.  
 
Artikel 14 Rapportage 
De geschillencommissie brengt jaarlijks aan de directie en de ondernemingsraad schriftelijk 
verslag uit over haar werkzaamheden. In die rapportage wordt vermelding van persoonlijke 
bijzonderheden over de behandelde geschilpunten vermeden. 
 
Artikel 15 Rechtspositie  
1. Geen enkele medewerker mag in zijn positie binnen het bedrijf worden geschaad, doordat hij 
als klager, klachtenbegeleider, lid of plaatsvervangend lid van de geschillencommissie dan wel op 
enigerlei andere wijze betrokken is of is geweest bij een geschillenprocedure als in dit reglement 
bedoeld.  
 
 



 5 

 
2. De leden en plaatsvervangend leden en de secretaris genieten dezelfde bescherming als de 
leden en de secretaris van de OR. 
3. De activiteiten van de (plaatsvervangend) leden van de geschillencommissie en van de 
klachtenbegeleider of vertrouwenspersoon worden als arbeid beschouwd. 
 
Artikel 16 Personeelsdossier 
Het advies van de geschillencommissie alsmede de beslissing van de werkgever daarop wordt in 
het personeelsdossier van de betrokken werknemer opgenomen, zulks door de zorg van de 
secretaris van de geschillencommissie, tenzij de werknemer zich binnen veertien dagen na de 
beslissing schriftelijk daartegen bij de secretaris van de geschillencommissie verzet. Dit verzet 
behoeft niet nader te worden gemotiveerd.  
 
Artikel 17 Dossiers geschillencommissie 
1. De dossiers met betrekking tot een geschillenprocedure worden door de geschillencommissie 
drie jaar na de daarin gegeven beslissing uit het archief van het secretariaat van de 
geschillencommissie verwijderd en onder verantwoordelijkheid van de geschillencommissie 
vernietigd.  
2. De toegang tot de dossiers met betrekking tot geschillenprocedures is bij uitsluiting 
voorbehouden aan de zittende leden, hun plaatsvervangers, zomede de zittende secretaris van de 
geschillencommissie.  
 
Artikel 18 Intrekking geschilpunt 
De klager kan het geschilpunt te allen tijde schriftelijk bij de secretaris van de geschillencommissie 
intrekken. De secretaris bevestigt klager de intrekking van het geschilpunt en stelt voorts de 
klachtenbegeleider en de leidinggevende van de klager en het hoofd van het onderdeel van de 
intrekking op de hoogte. 
 
Artikel 19 Overige bepalingen 
1. In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de werkgever. 
2. De werkgever legt deze regeling binnen de Sociale Werkvoorziening Enschede ter inzage en 
stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling. 
3. De regeling kan worden aangehaald als “Geschillenbeslechtingregeling Sociale 
Werkvoorziening Enschede 2015”. 
 
De regeling treedt in werking op  14 september 2015. 
 
Aldus vastgesteld na instemming van de ondernemingsraad door de programmadirecteur E,W&O 
op  1 oktober 2015. 
 
 
 
G.J.I. Kokhuis  


