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S
inds een jaar heeft 
het hotel een nieu-
we manager, Y, die 
een frisse nieuwe 
aanpak voor ogen 

heeft om de werkprocessen 
te optimaliseren en de dienst-
verlening aan de gasten naar 
een hoger niveau te tillen. Y 
constateerde dat X regelmatig 
steken liet vallen als het om 
de werkprocedures gaat. Zij 
handelde boekingen niet snel 
genoeg af en maakte geen 
melding bij haar supervisor 
van onregelmatigheden die 
zich voordeden met gasten. 
Ook liet ze taken vaak liggen 
voor de collega die haar shift 
overnam en ging ze meerdere 
malen eerder naar huis zon-
der overleg.
Manager Y diende een ver-
zoek in bij het gerecht om 

de arbeidsovereenkomst te 
ontbinden wegens disfuncti-
oneren. X was het met deze 
gang van zaken niet eens en 
stelde voor om, voorafgaand 
aan de zitting, in gesprek te 
gaan onder begeleiding van 
een mediator. 

Y besefte dat hij enkel be-
schikte over de matige beoor-
deling die hij X een halfjaar 
geleden had gegeven en een 
schriftelijke waarschuwing 
voor te vroeg naar huis gaan 
zonder overleg. Zijn voor-
ganger hield de personeels-
dossiers niet goed bij en X 
ontving jaarlijks een posi-
tieve beoordeling met een 
salarisverhoging. Van een 
collega van de administratie 
vernam Y dat X al vaker was 
aangesproken door het ma-

nagement maar dat dit altijd 
mondeling was gegaan. Y be-
sloot gehoor te geven aan het 
verzoek van X om in gesprek 
te gaan. 

Tijdens de eerste mediati-
onsessie ontstond er een hef-
tige discussie tussen partijen 
over het vermeende disfunc-
tioneren van X. Zij was het 
niet eens met de kritiek op 
haar functioneren, waar zij 
– naar haar zeggen – door de 
werkgever nooit duidelijk van 
op de hoogte was gesteld. Zo 
bleek ook niet uit haar goede 
beoordelingen. X beweerde 
dat haar vermeende disfunc-
tioneren niet overeenkwam 
met de realiteit. Sinds Y bij 
het hotel werkzaam was zou 
zij ‘opeens’ niet meer goed 
genoeg zijn voor haar functie.  

Manager Y bestreed dit en 
beweerde dat er in het verle-
den duidelijke signalen aan 
werkneemster X waren ge-
geven, waaruit zij had moe-
ten begrijpen dat haar func-
tioneren te wensen overliet. 
Voor zover die signalen niet 
duidelijk genoeg waren had 
zij na haar laatste matige be-
oordeling haar functioneren 
moeten verbeteren. Nu X dit 
volgens Y niet had gedaan en 
daardoor ook een slecht voor-
beeld was voor haar jongere 
collega’s, zag Y geen moge-

lijkheid meer om de arbeids-
overeenkomst met werk-
neemster X voort te zetten.
Tijdens het mediationtraject 
kwam X tot de conclusie dat 
zij eigenlijk ook niet in dienst 
wilde blijven bij deze werkge-
ver. Mede doordat Y tijdens 
de mediationgesprekken met 
X had ingezien dat in het ver-
leden onvoldoende gevolg 
was gegeven aan de ontevre-
denheid over het functione-
ren van X, was Y welwillend 
om de werkneemster financi-
eel tegemoet te komen.

Hiermee konden de finan-
ciële zorgen die zij had, in 
voldoende mate worden weg-
genomen. Ook werd afge-
sproken dat de werkneemster 
nog een aantal maanden met 
behoud van loon formeel bij 
de werkgever in dienst zou 
blijven, zonder dat de werk-
neemster nog werkzaamhe-
den voor de werkgever hoef-
de te verrichten. Hierdoor 
kon zij nog enige tijd vanuit 
een werkende situatie sollici-
teren. 

Doordat de werkgever en de 
werkneemster er in waren 
geslaagd om hun arbeidscon-
flict middels mediation op 
een minnelijke wijze op te 
lossen, kon de ontbindings-
procedure worden ingetrok-
ken.

Disfunctioneren?
Werkneemster X was al twaalf jaar werkzaam 

als baliemedewerkster in een hotel en had 

door de jaren heen haar eigen manier van 

werken ontwikkeld. Als ervaren kracht werd 

van haar verwacht dat zij een voorbeeldfunc-

tie vervulde voor haar drie andere collega’s 

die korter in dienst waren dan zij.
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