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Geen instemming OR nodig voor inzetten
mystery guest voor beoordeling
In een recente uitspraak kwam aan de orde of
een vervoersbedrijf zogenoemde mystery guests
mocht inzetten om het functioneren van de
buschauffeurs te beoordelen, zonder de ondernemingsraad (OR) te raadplegen.
Een mystery guest kan op uw verzoek het functioneren van uw medewerkers beoordelen door
zich bijvoorbeeld voor te doen als klant. U kunt
hem bijvoorbeeld inzetten als er aanwijzingen zijn
dat een medewerker zich onbehoorlijk gedraagt,
of om al uw medewerkers te beoordelen. In het
laatste geval heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. De OR is namelijk instemmingsplichtig als de werkgever een collectieve regeling
op het gebied van personeelsbeoordeling wil
vaststellen, wijzigen of intrekken. Vraagt of krijgt
u geen instemming van de OR, dan mag u geen
mystery guests inzetten. Voor de beoordeling van
een enkele medewerker, heeft u geen instemming
van de OR nodig.

Boete voor inbreuk op privacy
Wees voorzichtig bij het inzetten van mystery
guests. Een onrechtmatige inbreuk op de
privacy kan ertoe leiden dat een rechter het
bewijs terzijde schuift en uw medewerker een
schadevergoeding toekent. Per 1 januari 2016
kan het College Bescherming Persoonsgegevens bij ernstige overtredingen van wettelijke
privacyregels u zelfs een boete opleggen.

een mystery guest gekozen. De werkgever maakte
steeds een afweging of de inzet van een observant (eventueel anoniem) noodzakelijk was. Het
incidentele karakter werd onderstreept door het
feit dat er in de afgelopen vijf jaar slechts zeven
keer een mystery guest werd ingezet terwijl er in
die periode in totaal 1.335 buschauffeurs in dienst
waren. De werkgever mocht daarom mystery
guests inzetten zonder instemming van de OR.

Kenbaar
Aan de chauffeur werd vooraf medegedeeld dat
er binnen vier weken – zonder dat dit verder aan
hem kenbaar gemaakt zou worden – een mystery
guest mee zou rijden. De chauffeur werd ook
geïnformeerd over de aanleiding en het doel van
het bezoek. De mystery guest beoordeelde de
chauffeur op ruim vijftig punten die betrekking
hadden op zijn gedrag, houding en rijvaardigheid.
De uitkomst van de beoordeling werd met de
chauffeur besproken en aan het personeelsdossier toegevoegd.
Het besluit om de mystery guests in te zetten,
was in 2010 door het vervoersbedrijf genomen
maar nooit voorgelegd aan de ondernemingsraad. De OR beriep zich daarom op de nietigheid
(ongeldigheid) van het besluit. Het vervoersbedrijf stelde zich op het standpunt dat de OR niet
instemmingsplichtig was omdat het niet ging
om een collectieve regeling op het gebied van
personeelsbeoordeling maar om een beslissing
die betrekking had op incidentele situaties. De
kantonrechter gaf de werkgever gelijk want hij
achtte bewezen dat de mystery guest alleen werd
ingezet als er een directe en concrete aanleiding
was, zoals schadegevallen of klachtmeldingen
van passagiers. Bovendien werd er niet altijd voor
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Effectief
Een mystery guest kan een heel effectief middel zijn om te testen hoe uw medewerkers zich
gedragen als ze zich onbespied wanen. Het heeft
echter ook nadelen. Uw medewerkers kunnen
zich aangetast voelen in hun privacy. Om geen
onrechtmatige inbreuk te maken op de privacy,
en draagvlak te creëren onder uw medewerkers,
kunt u het beste altijd vooraf meedelen dat u een
mystery guest inschakelt. Vertel daarbij ook wat
daarvoor de aanleiding is en met welk doel u het
doet. Zorg er bovendien voor dat de observaties
niet langer duren dan noodzakelijk en dat de uitkomsten alleen voor het betreffende doel worden
gebruikt. Is het doel bijvoorbeeld om de dienstverlening van uw organisatie te evalueren en te
verbeteren, dan is het niet de bedoeling – en zelfs
onrechtmatig – om met de uitkomsten het disfunctioneren van een medewerker aan te tonen.
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