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Nieuwsbrief nr. 0 
 
Aanleiding 
Het Gemeenschappelijk Begeleidings Instituut Ondernemingsraden (GBIO) heeft vanaf 1975 OR-
scholing gestimuleerd. Via kwaliteitsbevordering, cursussubsidie en onderzoek is er in Nederland een 
uniek hoogwaardig aanbod aan scholing en begeleiding ontstaan. Per 1 januari 2013 is het GBIO 
opgeheven en daarna ontmanteld. Al eerder zijn de taken aan de SER en zijn commissie CBM  en 
andere instellingen overgedragen. Een aantal adviseurs en onderzoekers constateerden dat één taak 
van het GBIO is blijven liggen en dat is het organiseren van een onderzoeksnetwerk en het 
stimuleren van onderzoek rond medezeggenschap. 
Het initiatief om voor het opnemen en uitwerken van deze taak een onafhankelijk stichting in het 
leven te roepen heeft tot op heden veel bijval ontvangen vanuit diverse gremia. 
  
Somz is opgericht 
13 juni 2013 is de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) formeel opgericht en zijn de 
statuten verleden. SOMz wil het doen van (wetenschappelijk) onderzoek bevorderen op het gebied 
van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau. SOMz brengt 
onderzoekers bij elkaar, bevordert de uitwisseling van onderzoekservaringen en -resultaten, 
stimuleert dat er nieuw onderzoek wordt verricht en brengt de resultaten van onderzoek onder de 
aandacht van belanghebbenden.  
SOMz is nog bezig met de opzet van de organisatie, met het ontwikkelen van een eigen website over 
onderzoek en van een elektronische nieuwsbrief. 
Op dit moment telt de lijst van onderzoekers 36 namen en de kring geïnteresseerde professionals 
medezeggenschap 29 namen. Beide kunnen nog uitgebreid worden. Met tal van organisaties op 
gebied van beleid en subsidieverstrekking is al of wordt nog contact gelegd. 
 
Wat kan SOMz betekenen? 

SOMz speelt een faciliterende rol voor onderzoek op gebied van medezeggenschap en de 

arbeidsverhoudingen op micro-niveau. Concreet kan dit onder andere het volgende betekenen. 

 Onderzoekswensen van stakeholders (beleid, MZ-belangenverenigingen en de sociale 

partners) inventariseren en ter kennis brengen van onderzoekers, 

 meedenken over en uitwisselen van onderzoeksopzetten, de operationalisatie van 

onderzoeksvragen en het uitwisselen van ervaringen en resultaten, 

 faciliteren bij subsidieverzoeken, 

 vakmedia en stakeholders attenderen op de relevantie van onderzoeksresultaten en 

 vertalen van resultaten naar toepassing in het beleid en deOR-praktijk. 

 

Bestuur en Raad van Advies 

De SOMz kent een onafhankelijk pro-deo bestuur, voorlopig bestaande uit: 

Jan Heijink (voorzitter), Niko Manshanden (secretaris) en Fenny Michel (penningmeester). Alle drie 

zijn goed bekend met de wereld van de medezeggenschap en arbeidsverhoudingen.  

De SOMz kent een Raad van Advies die het bestuur adviseert over zijn beleid. Aan de samenstelling 

van een Raad van Advies wordt nog gewerkt. De voorzitter wordt in functie benoemd door het 
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bestuur en verder zijn er een 5 tot 6-tal leden afkomstig uit kringen van onderzoekers en 

stakeholders op gebied van de medezeggenschap en arbeidsverhoudingen. 

Activiteiten  
Aan een lijst van beoogde activiteiten voor 2013 en begin 2014 wordt nog druk gewerkt. Vooralsnog 
zien we de volgende activiteiten meer of minder vastomlijnd in het verschiet . 

 Persberichten verspreiden, medio juli 
 Website eerste versie online: medio september 
 Eerste bijeenkomst Raad van Advies eind september- begin oktober 
 Eerste bijeenkomst van onderzoekers: november 2013 
 Open startcongres: voorjaar 2014 
 Operationeel worden besloten deel website voor onderzoekers: voor eind 2013 
 2 Nieuwsbrieven in 2013 
 Bijdrage leveren aan bijeenkomsten voor onderzoekers van de CBM (1 oktober) en van de 

AWVN (12 november 2013). 
 
Lidmaatschap 
SOMz heeft leden nodig om niet-openbare informatie-uitwisseling mogelijk te maken en om out-off 

pocketkosten te kunnen dragen. Lidmaatschap zal vereist zijn om toegang te krijgen tot besloten 

gedeelten van de internetfaciliteiten van SOMz en voor uitnodigingen van bepaalde (netwerk) 

bijeenkomsten. Verschillende soorten lidmaatschap lijken daartoe het meest geëigend. Voorlopig 

denken we aan het volgende  

 

Soort lidmaatschap Voordeel kosten 
onderzoeksschool- of instituutslidmaatschap Onbeperkt aantal onderzoekers en masterstudenten 

hebben toegang tot alle faciliteiten  
€ 399,- p/j 

Individuele onderzoeker gratis of met reductie toegang tot alle bijeenkomsten 
en 2 p/j overzicht alle onderzoek (in voorbereiding, 
lopend en afgesloten) 

€   40,- p/j 

Individueel geïnteresseerde gratis of met reductie toegang tot bijeenkomsten 
(exclusief besloten onderzoekersmeetings), en 2 p/j 
overzicht van alle onderzoek (in voorbereiding, 
lopend en afgesloten) 

€   30,- p/j 

 

Aan stakeholdersorganisaties wordt een eenmalige subsidiebijdrage gevraagd van € 1.000,-. Uit 

restgelden GBIO is een bescheiden startsubsidie verkregen. Leden van deze organisatie hebben gratis 

of met reductie toegang tot de Nieuwsbrief en bijeenkomsten exclusief eventuele besloten 

onderzoekersmeetings. 

 

Een kleine voorproef 

Op 15 juli vond bij FNV Bondgenoten de presentatie plaats van een master scriptie van Rik Mulders, 

student sociologie aan de Universiteit Utrecht. De scriptie is gebaseerd op een theoretische en 

empirische studie naar de loyaliteit van OR-leden aan hun vakbond in de sector industrie. Hij 

concludeert onder meer dat er een sterke relatie bestaat tussen vakbondsloyaliteit en de 

hoeveelheid en kwaliteit aan ondersteuning  door de vakbonden. Uit de discussie blijkt dat als de 

resultaten van dit onderzoek gekoppeld worden aan de uitkomsten van ander onderzoek er 
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behartenswaardige conclusies getrokken kunnen worden voor de strategie van de vakbond richting 

OR en richting eigen leden.  


