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Eerste bijeenkomst van onderzoekers een geslaagd gebeuren 
Dinsdag 4 februari heeft de SOMz de eerste bijeenkomst van de onderzoekskring georganiseerd in 
het Adam Smith-gebouw van de Universiteit van Utrecht, School of Economics. De plek gaf meteen 
de ambities van de SOMz weer: het stimuleren van onderzoek naar medezeggenschap, ook wat 
betreft de (economische) meerwaarde. 
Een twintigtal onderzoekers maakten kennis met elkaar en elkaars onderzoek en communiceerden 
over elkaars ideeën.  Belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was het bespreken van onderzoek aan 
de hand van een negental posters. 
Er was een poster van Saraï Sapulete van de UTilburg die in internationaal verband onderzoek doet 
naar de effectiviteit van ondernemingsraden en naar de achtergronden van meer of mindere mate 
van succes. Verwant aan dit thema is onderzoek van Annette van den Berg van Universiteit van 
Utrecht, School of Economics. Naast haar interesse voor de historie van de medezeggenschap doet zij 
met haar groep onderzoek naar de economische effecten van de OR. Marcus Meyer is gestart met 
een promotieonderzoek bij de juridische faculteit van de Universiteit van Maastricht. Hij richt zich 
met een subsidie van Stichting MNO vooral op de vraag naar de mate waarin Nederlandse 
ondernemingsraden invloed kunnen uitoefenen binnen internationaal opererende concerns. 
Vernieuwing van de medezeggenschap en nieuwe verbindingen tussen directe participatie op de 
werkvloer en vertegenwoordigend overleg heeft de aandacht van verscheidene onderzoekers. Zo 
willen de partners verbonden in Consortium 3.0 cases opzetten om gedurende een jaar met nieuwe 
vormen te experimenteren en de effecten op verschillende gebieden vast stellen. Een enigszins 
vergelijkbare opzet is te vinden bij Next Practices Medezeggenschap Overheid (Bob Vermaak). Met 
een viertal pilots wil men nieuwe praktijken beoefenen, waarbij studenten van UTilburg de effecten 
vast stellen. UTwente (Jan Kees Looise) wil een gevorderd student een verkennend onderzoek laten 
doen naar ‘e-participation’ ten behoeve van medezeggenschap en personeelsbeleid.  
Gebrek aan animo om kandidaat te staan voor de OR is een zorg waar veel over wordt gesproken, 
maar waar nog maar fragmentarisch onderzoek naar is gedaan. ITS Radboud Universiteit Nijmegen is 
door het O+O fonds gemeenten verzocht opnieuw onderzoek te doen naar de verkiezingen van 
ondernemingsraden bij gemeenten. 
Hans Pruijt van de Erasmus Universiteit Rotterdam vroeg bij zijn poster aandacht voor onderzoek 
naar het functioneren van de OR, de effecten daarvan en de factoren die dat beïnvloeden.  
Jan Heijink tenslotte wees op een onderzoeksmodel waarin menselijke factoren in en rond de 
medezeggenschap worden in het krachtenveld worden gezet van de diverse actoren binnen de 
onderneming die invloed hebben op de kwaliteit van de medezeggenschap. In feite is dit ook vragen 
om meer aandacht voor de rol van sociaal-psychologische factoren, waar ook Aukje Nauta in ander 
verband voor pleit. 

 

Inventarisatie van onderzoek 
In november 2014 is de SOMz gestart met het inventariseren van onderzoek op gebied van 
medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen. Het gaat daarbij om afgerond en gepubliceerd 
onderzoek, om lopende onderzoeksprojecten en om geplande c.q. gewenste projecten. Dit is een 
blijvende activiteit van de SOMz. Eind januari is een tussenbalans opgemaakt. Aan de inventarisatie 
hebben een dertigtal onderzoekers bijdragen geleverd. 
Enkele van de bevindingen zijn dat er de afgelopen jaren (vanaf 2007) zo’n 63 onderzoeken zijn 
verricht. Dit lijkt al een aanzienlijk aantal, maar het kunnen er nog wat meer zijn. Ook stellen we vast 
dat er een grote variatie is. Variatie naar discipline (van juristen tot economen tot politicologen), 
variatie naar omvang en aard van onderzoek (van scripties tot dissertaties en van grootscheepse 
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enquêtes tot een enkele casestudy en alles wat daar tussenin zit). Tussen de onderzoeken is er geen 
of nauwelijks verbinding en cumulatie van kennis.  
De onderzoeken zijn naar een 14-tal thema’s onder te verdelen. Dit varieert van bijhouden en 
commentariëren van jurisprudentie tot econometrische analyses tot meer sociaal-psychologische 
dieptestudies. Hoewel er dus weinig lijn in zit, verschaft dat alles wel een brede optiek op de 
medezeggenschap. 
Aan lopende onderzoeksprojecten zijn er 21 geteld.  
 
De auteur van het tussenrapport concludeert het volgende. 
Er lijkt vooral animo en interesse te bestaan bij onderzoekers voor de volgende vier thema’s. 

 Het monitoren van de ontwikkeling van de medezeggenschap (“breed nalevingsonderzoek”). 

 Onderzoek naar de mogelijkheden van effectieve medezeggenschap in internationaal verband en 
binnen internationale concerns. 

 Onderzoek naar versterking van directe participatie en de connectie hiervan met het 
vertegenwoordigend overleg (lees de OR). 

 Onderzoek naar nieuwe vormen van medezeggenschap, hun waarde voor het versterken van het 
animo voor het (OR-)lidmaatschap en de effecten op de besluitvorming in de onderneming. 

Thema’s die wel van belang zijn, maar waar niet of minder belangstelling voor lijkt te bestaan bij 
onderzoekers zijn de volgende. 

 Onderzoek naar verbetering van de effectiviteit van de OR in het samenspel met de bestuurder: 
wat kan de ondernemingsbestuurder doen om van de OR een betere tegenspeler te maken? 

 Onderzoek naar verbetering van het netwerk aan contacten van de OR binnen de onderneming. 

 Onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau, waarbij 
de relatie OR – vakbond hernieuwd aandacht krijgt. 

 

Lidmaatschap 
De SOMz is een onafhankelijke stichting met bestuursleden, een eigen Raad van Advies en 
vrijwilligers die hun activiteiten pro-deo doen. De SOMz heeft een eigen website. Inmiddels zijn van 
meerdere kanten vragen en verzoeken binnen gekomen om informatie te verstrekken, advies te 
geven of mee te denken over financieringsmogelijkheden.  Dit leidt onvermijdelijk tot kosten. De 
SOMz wordt gefinancierd door lidmaatschappen en sponsoring, naast incidentele eenmalige 
bijdragen en subsidies. Zonder financiering kan SOMz niet blijven bestaan. 
U kunt lid worden. Leden krijgen meer informatie, waaronder onze rapportage inzake het 
uitgevoerde, lopende en gewenste onderzoek. Voor de overige faciliteiten voor leden verwijzen we 
naar onze website. Via de website kunt u zich aanmelden.  
U kunt sponsor worden. Sponsors krijgen hun logo op de website met een link naar de website van 
de sponsor. 
 

Nieuwskanalen 
De SOMz brengt met enige regelmaat een nieuwsbrief uit, waar deze er één van is. Deze nieuwsbrief 
wordt nu nog verzonden aan ons bekende stakeholders. U kunt ook van zaken op de blijven door 
onze bedrijfspagina op Linkedin te volgen. Op die pagina wordt vanaf heden regelmatig nieuws 
verspreid, waaronder de melding dat er een nieuwsbrief is uitgekomen. Ook via Twitter worden 
nieuwsflitsen verspreid.  
U kunt zich voor beide media aanmelden via onze webpagina (www.somz.nl ). 
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