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Belangwekkend congres op 6 november  

De SOMz houdt op donderdag 6 november zijn eerste openbare congres. Dit congres wordt 
georganiseerd samen met de Nederlandse Vereniging Arbeidsverhoudingen (NVA) in de “tempel” 
van de Nederlandse arbeidsverhoudingen, in de grote Vergaderzaal van de SER van 13.00 tot 17.00 
uur. 
Het werkcongres gaat over de arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen en arbeidsorganisaties. 
Centraal staat de vraag naar de rol van de ondernemingsraad in tijden van grote veranderingen en 
transities. Een casus presentatie van de ontwikkelingen in de langdurige zorg dient daarbij als focus.  
Ieder met belangstelling voor arbeidsverhoudingen en medezeggenschap kan dit congres niet aan 
zich voorbij laten gaan. Nadere informatie over het programma en de over aanmelding vindt u hier. 

 
Nieuwe onderzoeksrapporten 
 
Scholing van OR-en 

Op 22 juli 2014 heeft de SER het rapport “Ontwikkelingen gebruik OR-scholingsfaciliteiten“ 

gepubliceerd. Het rapport is gebaseerd op de resultaten uit twee online enquêtes die gehouden zijn 

in april 2014 onder alle ondernemingsraden uit het zogeheten MEZZO-bestand en bij een steekproef 

van scholingsinstituten en OR-opleiders. Zoals wellicht bekend is de Wet op de ondernemingsraden 

(WOR) gewijzigd in 2013. Een belangrijk element in de wijziging behelst de opheffing van het GBIO, 

het fonds dat de scholing van OR-leden subsidieerde. Sindsdien moeten ondernemingen de scholing 

van hun OR-en volledig zelf bekostigen. Zal dit leiden tot afname van de scholing? 

Bestudering van het rapport leert dat de gehouden enquêtes hier nog geen uitsluitsel over kunnen 

geven. Er kleven nogal wat methodische tekortkomingen aan de opzet van het onderzoek en aan de 

analyse van de verkregen gegevens. Zo is niet duidelijk of de respons van ruim 1.100 OR-en een 

goede afspiegeling is van alle OR-en. Grote ondernemingen lijken oververtegenwoordigt. Het rapport 

kan echter goed als een nuttige eerste vingeroefening voor verder onderzoek naar de vraagstelling 

dienen. Daarnaast maakt het ons attent op nader te stellen vragen. Veel kwesties blijven namelijk 

nog open: loopt het gebruik van scholingsfaciliteiten door OR-en in kleine ondernemingen veel 

harder terug dan bij grote OR-en? Van wie ontvangen OR-leden bij voorbeeld  scholing? Is dat door 

instituten die gecertificeerd zijn door de stichting SCOOR? In een beter opgezet en uitgewerkt 

evaluatieonderzoek zal dit in 2015 grondig onderzocht moeten worden. 

 

OR en flexibilisering in de sector bouw 

FNV Bouw heeft eind 2013 begin 2014 een online enquête onder zijn kaderleden gehouden met 

vragen naar de mate en de vorm waarin OR-en aandacht besteden aan flexibilisering van de arbeid. 

Flexibilisering neemt in de bouwsector diverse en omvangrijke vormen aan, vooral bij het uitvoerend 

personeel op de bouwplaats.  

De respons op de enquête was teleurstellend. Van de ruim 1.100 kaderleden zijn iets minder dan 50 

ingevulde enquêtes terug ontvangen. Dit is mede de reden waarom weinig publiciteit aan dit 

onderzoek is gegeven. De gehanteerde vragenlijst was veel omvattend en daardoor wellicht te 

uitgebreid voor veel kaderleden. In een korte publicatie in Zeggenschap besteedt onderzoeker Niko 
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Manshanden nu enige aandacht aan de uitkomsten. Een citaat: “De OR lijkt weinig resultaat te 

boeken met flex.” Van de 30 respondenten op deze vraag geven er 14 aan “geen succes”, 10 

“beperkt” en 6, “succes”. En verder: “De bond kan ongewenste flex niet alleen aanpakken. Daar is de 

OR voor nodig, als personeelsvertegenwoordiger binnen het bedrijf”. Zie verder 

“Ondernemingsraden durven flex niet aan te pakken”, Niko Manshanden in Zeggenschap 25STE 

JAARGANG • NUMMER 3-2014 p26-27. 

 
Onderzoek medezeggenschap in ziekenhuizen 
Eind oktober verschijnt de rapportage over het onderzoek naar het beleidsmatig functioneren van 
ziekenhuisondernemingsraden. Het CAOP heeft dit onderzoek in samenwerking met Gert van 
Dongen van Talent Support uitgevoerd. Het is een herhalingsonderzoek dat eenmaal in de vijf jaar 
plaats vindt. Ruim 40% van algemene ziekenhuizen hebben hieraan meegewerkt. Het gaat om een 
zelfbelevingsonderzoek vanuit de medezeggenschap. Kernvraag is: in hoeverre heeft de eigen OR 
invloed op beleidsbeslissingen en welke aspecten dragen bij aan versterking van invloed op 
beleidsniveau. In de rapportage worden aanbevelingen gedaan om de (beleids)invloed te vergroten. 
Het rapport wordt verspreid via het CAOP en kan in pdf aangeleverd worden (Email: 
opleidingen@caop.nl ) of aangevraagd worden bij Gert van Dongen g.vandongen@talentsupport.nl. 

 
Onderzoeksprogramma “Next practices medezeggenschap”  
Het volgende bericht bereikte de SOMz. 
“Op donderdag 25 september is tijdens een bijeenkomst van het A+O Fonds Gemeenten het 
onderzoeksprogramma “Next practices medezeggenschap” officieel gelanceerd. Het 
onderzoeksprogramma is onderdeel van het project “vernieuwing medezeggenschap/ 
#iedereenORlid”. Het programma is een samenwerking tussen Wiekiesjij Ondernemingsraden, 
Marloes Plomp, Maklu Uitgeverij, De Voort advocaten en de Universiteit van Tilburg. Het A+O Fonds 
Gemeenten is nauw betrokken.  
Het onderzoeksprogramma staat onder leiding van dr. Saraï Sapulete. Er wordt theoretisch én 
praktisch onderzoek verricht naar de effecten, vernieuwingen en innovaties in medezeggenschap. 
Het onderzoeksprogramma richt zich op zowel bedrijven als non-profit instellingen. De eerste 
resultaten van het programma zijn vorige week gepresenteerd tijdens een startbijeenkomst: 
vernieuwing en innovaties in medezeggenschap bij de overheid. In 2015 zullen de verschillende 
onderzoeken, welke gekoppeld zijn aan pilots, worden gebundeld in een publicatie. Zo draagt het 
onderzoeksprogramma bij aan het ontwikkelen van een gedegen plan van aanpak voor vernieuwing 
van medezeggenschap in organisaties. “  Zie voor meer informatie www.iedereenorlid.nl 
 

Als SOMz volgen we deze experimenten met grote interesse. Dit ook omdat het programma is 
gebaseerd op het concept van “deliberatieve democratie en besluitvorming”. De beloften voor 
betere medezeggenschap klinken aantrekkelijk. We volgen de experimenten zeker ook kritisch, want 
gebruikte slogans als: “Iedereen OR-lid” en “bestuurder en OR krijgen op het hetzelfde moment 
dezelfde informatie” klinken wat onrealistisch en wekken enige bevreemding.  
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Afscheid van hoogleraar Jan Kees Looise 
Op 3 oktober heeft Jan Kees Looise afscheid genomen als hoogleraar Human Resource Management 
van de Technische Universiteit Twente. Ook voor de SOMz is dit van wezenlijke betekenis, want Jan 
Kees is voorzitter van de Raad van Advies van de SOMz. Het afscheid van het actieve werk voor de 
leerstoel in van de UTwente betekent, dat Jan Kees meer ruimte heeft om aandacht te besteden aan 
advisering op het gebied van onderzoek naar medezeggenschap en participatie.  
In zijn afscheidsrede maakte Jan Kees duidelijk kenbaar dat de medezeggenschap zijn aandacht ruim 
zal krijgen door zijn verbintenis met de SOMz, door internationaal vergelijkend onderzoek samen met 
de universiteit van Duisburg-Essen en door begeleiding van onderzoek naar zogeheten e-participatie. 
 
Dat Looise ertoe doet, werd nog weer eens duidelijk door drie sprekers op de bijeenkomst op 3 
oktober. Rienk Goodijk, zelf hoogleraar in Tilburg schetste de betekenis van Jan Kees voor onderzoek 
op het gebied van de medezeggenschap en medewerkersparticipatie. Zo is “De volwassen OR” door 
Jan Kees in 1999 beschreven. Hij is als het ware het icoon van de evaluatie van de WOR. Maar het is 
niet louter rozengeur: Jan Kees heeft bij meerdere gelegenheden ook zijn zorg uitgesproken over de 
het gebrek aan werkelijke invloed van de OR.  
Jaap Pauwe, eveneens hoogleraar in Tilburg en prominent HRM-deskundige schetste de betekenis 
van Jan Kees voor HRM als wetenschap in Nederland en ver daarbuiten. Tegenover de Angelsaksische 
benadering van de effectiviteit van de mens als productiefactor heeft Jan Kees de werkende mens als 
actief handelende en meebepalende speler geplaatst. Verder heeft hij HRM als inclusieve discipline 
gepositioneerd. Dit houdt in dat HRM oog moet hebben voor factoren in de context van het bedrijf 
en dat HRM de opdracht heeft medezeggenschap van de medewerker te bevorderen. 
Het derde aandachtsterrein van Jan Kees werd toegelicht door Annemieke Nijhof, voorzitter van de 
Raad van Bestuur van TAUW. Zij schetste haar ervaringen met sociale innovatie aan de hand van de 
beleidsontwikkeling van het overheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Zij dankt Jan Kees voor de 
steun en inspiratie die zij van hem ontving tijdens en na haar MBA opleiding.  

 
Nieuwskanalen 
De SOMz brengt met enige regelmaat een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief wordt verzonden aan 
onderzoekers, geïnteresseerden en ons bekende stakeholders. U kunt ook van zaken op de hoogte 
blijven door onze bedrijfspagina op LinkedIn te volgen of u te abonneren op de nieuwsbrieven op 
LinkedIn. Wilt u ook nieuwsflitsen ontvangen, dan kunt u ons Twitteraccount volgen. Behalve op de 
bekende media zoals ORInformatie, ORstrategie en beleid (Vakmedianet), Zeggenschap en Tijdschrift 
voor Arbeidsvraagstukken, attenderen we ook op de website van de SER onder de rubriek “OR en 
medezeggenschap“ en de rubriek “publicaties”. 
 
 

Inventarisatie van afgerond en lopend onderzoek 
Elk jaar zal de SOMz een inventarisatie doen naar lopend en afgerond onderzoek op het werkveld. 
Onderzoekers kunnen in november een uitnodiging tegemoet zien aan de inventarisatie deel te 
nemen. Wie onderzoek doet, maar nog niet voorkomt in ons bestand of wie zo iemand kent, 
verzoeken we vriendelijk ons hiervan op de hoogte te brengen (jan.heijink@somz.nl). 
 

 
Graag tot ziens op 6 november 
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