Topman Pearle en Eye Wish ontslagen na misdragingen
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GrandVision Benelux heeft topman Leo van Welij ontslagen na interne klachten over agressief gedrag,
alcoholmisbruik, vriendjespolitiek en het creëren van een angstcultuur. Dat meldt RTL Z op basis van een
uitspraak van de rechtbank in Utrecht.
Van Welij, goed voor een bruto maandsalaris van zo’n 28.500 euro, werd eind april vorig jaar al op non-actief
gesteld. De eerste klachten dateren van kort na zijn aanstelling in de zomer van 2016. Zo zou hij een real
estatemanager hebben aangenomen, die vanaf het begin een voorkeursbehandeling genoot en meerdere
keren salarisverhoging kreeg.
De meeste klachten gaan over alcoholmisbruik. Van Welij was meermaals onder invloed op kantoor, waarbij hij
tijdens een meeting van het middenmanagement in juni 2017 zelfs dronken van zijn stoel viel. Eerder dat jaar
zou hij iemand uit de vergaderruimte hebben geduwd en hebben ontslagen, waarna die medewerker het bedrijf
aanklaagde.
Angst- en pestsfeer
In maart vorig jaar deden elf medewerkers van het kantoor in België hun beklag bij hun manager en
vertrouwenspersoon. Uit intern onderzoek bleek dat er sprake was van een ‘angst- en pestsfeer’. De topman
werd tevergeefs gevraagd een tijdje niet meer op het kantoor in België te komen. Nadat hij eind april op nonactief werd gesteld, meldde Van Welij zich ziek.

In de maand daarop liet het bedrijf weten de samenwerking definitief te willen beëindigen, maar de twee
partijen kwamen er niet uit. Voor de rechtbank eiste GrandVision Benelux dat de arbeidsovereenkomst per 1
april 2019 zou worden beëindigd. Het moederbedrijf van Pearle en Eye Wish spreekt van ‘een ernstig en
duurzaam verstoorde arbeidsrelatie’.
Van Welij stelde tegenover de rechter onder meer dat er bij een aantal mensen sprake is van jaloezie en ‘boss
bashing’, als reactie op de ingrijpende maatregelen die hij in België moest nemen. Hij betwist dat hij een
alcoholprobleem heeft en beschouwt de klachten als de eerste tekenen van overbelasting, waarvoor hij zich
heeft ziek gemeld. Van Welij eiste onder meer een ontslagvergoeding van zo’n drie miljoen euro.
Omdat de verstoorde arbeidsrelatie volgens de rechter ‘met name gelegen is in het gedrag en de houding’ van
de topman, heeft hij geen recht op een schadevergoeding. GrandVision moet hem wel een transitievergoeding
van dertigduizend euro betalen. Het vertrek van Van Welij wordt vooralsnog intern opgevangen. Het
optiekconcern heeft nog geen definitieve opvolger aangesteld.
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