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In mijn hoedanigheid als advocaat met een hoofdzakelijk arbeidsrechtelijke praktijk kom ik dikwijls zaken
tegen waarbij de werkgever en de werknemer er best
onderling uit kunnen komen met elkaar, maar dan toch
meer wel dan niet in een gerechtelijke procedure verzeild raken. Partijen gaan er vaak van uit dat ze een
rechter nodig hebben om het geschil te beslechten.

Succesindicatoren voor
arbeidsmediations
door Didi Wildeman

O

pmerkelijk in arb e i d s r e c h t e l i j ke
zaken is dat ook
de rechter partijen
aanmoedigt om er samen uit
te komen. Hoe ver partijen
tijdens de zitting ook uit elkaar lijken te liggen, de rechter legt in de regel de vraag
voor of de zitting geschorst
dient te worden voor een
laatste poging om er samen
uit te komen.
Een positieve wending in
het conflict als het partijen
op dat moment toch nog
lukt overeenstemming te bereiken. En wat is er dan zo
veranderd tussen het begin
van de zitting, waarbij men
nog ging voor volledige vernietiging van de ander, en
een uur later? Vaak hebben
partijen hun verhaal gedaan
en naar elkaar geluisterd. Al
was het maar om de punten
van de ander te weerleggen.
Wanneer de zojuist beschreven situaties zich voordoen
kunnen we ons afvragen of
werkgever en werknemer
niet eerder samen een oplossing hadden kunnen vinden
in wederzijds belang. Wat
hebben partijen nodig om

de gang naar de rechter te
vermijden? Hierna beschrijf
ik enkele succesindicatoren
voor arbeidsmediations.

Onderhandelingsbereidheid en onderhandelingsruimte

De bereidheid om te onderhandelen en daadwerkelijke
onderhandelingsruimte zijn
belangrijke succesindicatoren voor een arbeidsmediation. Het gaat erom dat de
werkgever en de werknemer
bereid zijn een oplossing te
zoeken voor elkaars daadwerkelijke belangen.
Deze belangen liggen lang
niet altijd gelegen in een
snelle beëindigingdatum of
in het al dan niet toepassen
van de kantonrechtersformule. Een werkgever kan erbij gebaat zijn dat een werknemer nog bepaalde kennis
overdraagt voor zijn vertrek
of nog een project afwikkelt.
Aan de andere kant geldt
dat het voor een werknemer
gunstig kan zijn als hij onder
werktijd sollicitatiegesprekken mag voeren of zijn huidige werkgever als referent
kan opgeven.

Belang bij behoud van
de onderlinge relatie

In onze regio speelt het belang ‘van ons kent ons’ een
grote rol. Zowel de werknemer als de werkgever is
erbij gebaat dat de relatie
ook na het beëindigden van
de arbeidsovereenkomst in
stand blijft, dan wel op een
acceptabele wijze wordt beeindigd. Een zorgvuldige
afwikkeling van het dienstverband in samenspraak
voorkomt het risico op imagoschade voor beide partijen. Al is het maar omdat
zowel de werkgever als de
werknemer zo vermijdt een
bekende in de wandelgangen van het gerecht tegen te
komen. Daarnaast is het op
onze eilanden goed denkbaar dat partijen elkaar op
zakelijk vlak nog eens ontmoeten. Hoe prettig is het
als men ook in die situaties
nog bereid is om iets voor
elkaar te betekenen. Denk
aan de ex-werknemer die bij
een potentiële klant van de
ex-werkgever gaat werken en
deze ex-werknemer bereid is
nieuwe business voor de exwerkgever te genereren door
juist hem het werk te gun-

nen. Andersom geldt uiteraard hetzelfde.

Een rechterlijke uitspraak lost niet altijd
het hele geschil op

In procedures waarbij de
werkgever of de werknemer ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt
wordt met een rechterlijke
uitspraak niet altijd het gehele geschil opgelost. Zo
komt er wel duidelijkheid
over de datum van beëindiging van de arbeidsrelatie en
een beëindigingsvergoeding,
maar kunnen gesprekspunten als het inleveren van
bedrijfsgoederen, een getuigschrift, het afscheid van
collega’s of pensioengerelateerde kwesties buiten beschouwing worden gelaten.
In dergelijke gevallen dienen
de werkgever en de werknemer ook na het ontvangen
van de rechterlijke uitspraak
het gesprek te heropenen.
Met de aanwezigheid van de
zojuist besproken succesindicatoren zijn partijen in een
arbeidsmediation al een heel
eind op weg naar een oplossing in wederzijds belang.

Mr. Didi Wildeman is mediator met
een MfN gecertificeerde opleiding
en lid van de Caribbean Mediators
Association. CMA wordt gevormd
door mediators woonachtig en
werkzaam in het Caribisch deel van
het Koninkrijk der Nederlanden en
Suriname. CMA stelt zich ten doel
dat mediaton als vorm van conflictoplossing breed wordt ingezet. Zie
voor meer informatie www.cmamediators.com.

