
 

  
 

Nieuwsbrief nr. 2 – juni 2014 

 

De SOMz bestaat één jaar  

Op 13 juni 2013 zijn de statuten van de SOMz verleden en dit betekent dat de SOMz één jaar bestaat. 
Dat is geen reden tot een feest, maar wel kunnen we de balans opmaken van dat eerste jaar. We 
doen dit aan de hand van de verantwoording van de (kleine) subsidie die we ontvingen van het 
Ministerie van SZW voor de looptijd van het startjaar. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste 
activiteiten van het afgelopen jaar vermeld. 
 
Overzicht van beoogde activiteiten en de realisatie 

Beoogde activiteit Realisatie 
1. Opstellen en verlijden van de statuten van de SOMz 13 juni 2013 zijn de statuten verleden bij de notaris. 

2. Website van de SOMz wordt ontwikkeld, operationeel 
gemaakt en van relevante content voorzien 

De website is in september 2013 in de lucht gegaan en 
wordt nog verder ontwikkeld 

3. Er wordt een Raad van Advies gevormd, bijeengeroepen 
en om advies gevraagd 

Op 4 november is de raad van advies geïnstalleerd 
bestaande uit vijf leden onder voorzitterschap van 
prof. dr. Jan Kees Looise. De RvA is na de start nog vier 
maal bijeen geweest om te adviseren. 

4. Inventarisatie van onderzoek op het gebied van 
medezeggenschap en arbeidsverhoudingen in Nederland 
in Nederland  

De eerste inventarisatie is door middel van een e-
mailenquête is in november - december gehouden 
onder een 40-tal onderzoekers. De bedoeling is dit 
jaarlijks te herhalen om vooral ook lopend onderzoek, 
voorgenomen onderzoek en onderzoekslacunes in 
beeld te brengen. De lijst van onderzoek op de website 
wordt bij voortduring aangevuld en geniet veel 
belangstelling. 

5. Twee fysieke bijeenkomsten van onderzoekers  Op 4 februari 2014 heeft de eerste bijeenkomst van 
onderzoekers plaatsgevonden. Met inbreng van een 
20-tal onderzoekers was dit een succes. Evaluatie leidt 
tot de conclusie een dergelijke bijeenkomst (één maal) 
jaarlijks te organiseren. 

6.  Congres over onderzoek van medezeggenschap en 
arbeidsverhoudingen 

Naast de activiteiten van de SER-cie. CBM moet het 
organiseren van een congres weloverwogen 
plaatsvinden. Samen met de NVA staat een congres op 
6 november 2014 gepland. 

7.      Gesprekken met onderzoekers en alle relevante partijen Er zijn contacten gelegd en gesprekken gevoerd met 
talrijke onderzoekers en organisaties in het veld van de 
medezeggenschap. Op de lijsten met netwerk 
contacten prijken meer dan 150 namen en adressen. 
Intensieve relaties zijn onder meer aangegaan met de 
BVMP, de St. MNO, de NVA en de SER-cie. CBM. 

8.      Op adviesvragen, sparren of informatie wordt ingegaan  Er zijn drie langere adviestrajecten over onderzoek of 
onderzoeksprogrammering gestart waarin we adviezen 
of suggesties hebben gegeven, evenals we dit aan een 
handvol onderzoekers en studenten hebben gedaan. 

9. Redactie van de website, nieuwsbrieven en Linkedin 
bedrijfspagina en besloten onderzoeksgroep 

Website, nieuwsbrieven en Linkedin-discussies zijn 
gestart en zijn nog verder in ontwikkeling.  

10.       Overige zaken Het verkrijgen van subsidies en bijdragen in de kosten 
is nog weinig succesvol. 
Het succesvol werven van leden komt langzaam op 
gang. 
Er hebben zich een handvol personen gemeld om als 
vrijwilliger bij te dragen aan de SOMz. Met hen 
worden momenteel gesprekken gevoerd over een 
taakverdeling. 
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Het bestuur is al met al tevreden over het verloop van het eerste jaar, maar er rest nog veel om 
verder uit te bouwen. 
 

Adviestrajecten 
Een kernactiviteit van de SOMz is het adviseren van onderzoekers en institutionele stakeholders voor 
het doen en laten verrichten van goed en relevant onderzoek op het terrein van medezeggenschap. 
Momenteel is de SOMz betrokken bij drie activiteiten van advisering met een langer lopend 
perspectief.  
 
1. Het gaat om een promotieonderzoek aan de Universiteit van Maastricht met promotor prof. mr. 

Grapperhaus. De kosten worden voor een groot deel gedragen door de stichting MNO. Het 
onderwerp van onderzoek is de invloed die kan worden gerealiseerd door Nederlandse 
ondernemingsraden binnen internationaal opererende concerns.  
 

2. Het gaat om de ontwikkeling van een onderzoek door een consortium met daarin twee lectoren 
van de Hogeschool Windesheim in combinatie met adviesbureau BMC, ROC Twente en 
opleidingsinstituut Moovs. Centraal staat de vraag hoe voorwaarden voor effectieve 
medezeggenschap gerealiseerd kunnen worden bij de nieuwe ontwikkelingen in 
arbeidsorganisaties. 
 

3. Het derde project betreft advisering aan het Ministerie van SZW over de 
onderzoeksprogrammering voor de komende jaren. Sinds meer dan 15 jaar laat het ministerie 
onderzoek doen onder werkgevers naar de naleving van de zo geheten instellingsverplichting 
volgens de WOR. De belangrijkste indicator is het percentage ondernemingen dat voldoet aan de 
verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad. Met de resultaten wordt voldaan aan 
een rapportageplicht aan de Kamer voortvloeiend uit de wetswijziging van 1998. Er wordt van 
verschillende kanten aangedrongen op verbreding of verdieping van dit onderzoek.  
In mei heeft de SOMz een advies uitgebracht hoe aan deze wens gestalte te geven zonder 
geweld te doen aan rapportageplicht naar de Kamer. De essentie van het advies is, gebruikt te 
maken van de (tweejaarlijkse) WEA-enquête om zo ruimte te maken voor een nieuw 
nalevingsonderzoek waarin meer kwalitatieve vragen zijn opgenomen en ook werknemers en 
ondernemingsraden worden bevraagd over hun beleving van de medezeggenschap. 

 

Nieuwskanalen 
De SOMz brengt met enige regelmaat een nieuwsbrief uit, waar deze er één van is. Deze nieuwsbrief 
wordt nu nog verzonden aan onderzoekers, leden en ons bekende stakeholders. U kunt van deze 
nieuwsbrieven ook op de hoogte blijven door onze bedrijfspagina op Linkedin te volgen. Op die 
pagina wordt regelmatig nieuws verspreidt waaronder ook het uitkomen van een nieuwsbrief.  
Wilt u ook nieuwsflitsen ontvangen, dan kunt u ons Twitteraccount volgen.  
U kunt zich voor beide media aanmelden via onze webpagina www.SOMZ.nl . 
 
Op de website staat een overzicht van verricht onderzoek op het terrein ontbreekt bij veel instanties 
en onderzoekers. Een databestand van onderzoeken is een belangrijk instrument van de SOMz. Nu 
bestaat ons bestand nog grotendeels uit een lijst van titels. De bedoeling is deze lijst zo veel mogelijk 
compleet en doorzoekbaar met behulp van trefwoorden te maken. Bewerken van het bestand voor 
gebruik vergt nog veel werk. Iedereen die mee kan werken aan het completeren van de lijst of door 
het aanleveren van titels liefst compleet met abstracts wordt daartoe dringend verzocht. 
Interessante informatie betreft vooral de methode van onderzoek, de onderzoekspopulatie, de mate 
van representativiteit en de resultaten op hoofdlijnen. 

http://www.somz.nl/
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Het ligt in de bedoeling elk jaar een (schriftelijke) inventarisatie te houden onder de onderzoekers 
naar afgerond, lopend en voorgenomen onderzoek op het onderzoeksveld. 
 

Bijeenkomsten en congressen 
De eerste bijeenkomst van onderzoekers vond plaats op 4 februari en was een succes. Evaluatie leert 
ons dat een dergelijk treffen op prijs wordt gesteld, maar in frequentie gedoseerd moet worden. Ook 
voor bredere conferenties geldt dit. Op advies van de Raad van Advies is daarom het voornemen van 
het bestuur eenmaal per jaar een besloten bijeenkomst van onderzoekers te organiseren en eenmaal 
per jaar een congres voor een breder publiek. Deze laatste mogelijk in samenwerking met een 
andere partij actief op het veld. 
 
Samen met de NVA (Nederlands Vereniging van Arbeidsverhoudingen) organiseert de SOMz op 6 
november 2014 een werkconferentie over de ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen op niveau 
van de onderneming. Reserveer vast deze datum. We zijn onder andere in bespreking met Vilans, 
kenniscentrum voor de langdurige zorg, voor een workshop over de transities in de zorg en de rol van 
stakeholders op niveau van de instelling daarbij. 
 

Belangstelling voor onderzoek 
Het afgelopen jaar laat zien dat er belangstelling is onderzoek te doen op gebied van de 
medezeggenschap. Vooral juristen laten zich zien met vier voltooide dissertaties en zeker twee 
projecten onderweg van Marcus Meyer (Universiteit Maastricht) en Paul Diederen (Radboud 
Universiteit). Ook bepaalde thematieken staan in de belangstelling zoals medezeggenschap in 
internationale concerns en aan de andere kant van het spectrum pilots en cases naar het animo voor 
medezeggenschap (kandidaten en verkiezingen) en nieuwe vormen van medezeggenschap 
toegesneden op de ontwikkeling van mens en organisaties. Onderzoek naar financiële participatie 
van werknemers wordt door het SNPI geëntameerd. Zo presenteerde op 13 maart 2014 Aloy Soppe 
van de Erasmus Universiteit zijn onderzoeksresultaten tijdens een geslaagd congres aldaar.  
Hoewel veel ondernemingsraden en ondernemingsbestuurders hun voorkeur uiten voor het voeren 
van proactief overleg of een strategische dialoog, is onderzoek schaars naar wat daar daadwerkelijk 
voor nodig is aan competenties aan beide kanten. Ook onderzoek naar de rol van vakbonden op 
ondernemingsniveau is schaars of afwezig. Initiatieven daartoe zullen door de SOMz toegejuicht 
worden. 

 
Lidmaatschap 
Een vijftiental leden telt de SOMz. Het ledenbestand bestaat vooral uit directe dienstverleners aan 
ondernemingsraden.  
 

Sponsoring 
De SOMz wordt op dit moment gesponsord door FLEX-AS, OR Ondersteuning en Trainiac, allen 
directe dienstverleners aan ondernemingsraden.  


