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Bijeenkomst van onderzoekers geslaagd 
 

Veel belangstelling, per saldo veel verhinderingen 

De tweede bijeenkomst van onderzoekers op het werkveld van de SOMz is gehouden op 31 maart en 

mag geslaagd worden genoemd. Er lijkt een toenemende belangstelling te bestaan voor deze 

bijeenkomsten, waarin onderzoekers van diverse pluimage elkaar in een half gestructureerde sfeer 

kunnen ontmoeten. Maar liefst 38 onderzoekers toonden vooraf belangstelling.  

Uiteindelijk troffen 17 onderzoekers elkaar in de Woonzaal van het FNV-gebouw in Woerden. In het 

eerste deel van de bijeenkomst presenteerden drie onderzoekers hun bevindingen, gevolgd door een 

zaaldiscussie.  

 

Drie presentatie met overeenstemmende bevindingen  

Met heel verschillende vraagstellingen en heel verschillende onderzoekstechnieken bleken hun 

bevindingen niet alleen overeenkomsten te vertonen, maar ook aanleiding tot geanimeerde 

discussies. Harry van den Tillaart presenteerde gegevens verkregen via internetenquêtes uit een 

jarenlange reeks van OR-verkiezing binnen gemeenten. Hij plaatste de resultaten in een breder kader 

van ontwikkelingen in de medezeggenschap. Luuk Verburgh verrichte kwalitatief onderzoek via 

interviews in 16 gemeenten naar de stand van zaken in de dialoog tussen OR en bestuurders. Bob 

Vermaak houdt zich bezig met pilots vernieuwing medezeggenschap in de overheidssfeer en laat het 

resultaat toetsen door de Universiteit Tilburg (Saraï Sapulete). Hoewel de drie onderzoekers het 

functioneren van de medezeggenschap verschillend beoordelen, stemmen zij op bepaalde punten 

opvallend overeen. De relatie tussen OR en bestuurder is veelal goed; de OR heeft invloed. 

Deskundigheid van de OR wordt een steeds belangrijker issue. Medewerkers vinden de OR een 

belangrijk instituut. De communicatie tussen OR en achterban laat echter te wensen over. Er zijn 

vacatures in de OR en er is een gebrek aan kandidaten. Verkiezingen kunnen lang niet overal 

gehouden worden. Vermaak en Verburgh, meer dan Van de Tillaart, zijn van mening dat dit de 

legitimiteit van de OR in gevaar brengt en alle drie vinden zij dat er gewerkt moet worden 

verbetering van de betrokkenheid van de werkvloer bij de medezeggenschap. 

De presentaties worden geplaatst op www.somz.nl/nieuws.  

 

Discussie met de zaal 

Door de aanwezigen wordt geanimeerd gereageerd en er worden veel vragen gesteld. Enerzijds zijn 

er positieve ontwikkelingen. De OR is een steeds meer gewaardeerd gesprekspartner van de 

bestuurder. Is dat anderzijds niet een gevaar voor de noodzakelijke checks and balances in de 

besturing? De participatie van de medewerkers in de medezeggenschap is gering. Moet de OR dat 

gat dichten of is het een taak van het management om participatie van de medewerkers te 

bevorderen?  
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Ook is opvallend dat de medewerkers kennelijk de OR belangrijker vinden voor hun 

belangenbehartiging dan de vakbonden. Echter de medewerkers vinden de CAO wel van groot 

belang, ook niet-vakbondsleden (maar wie sluiten cao’s af?). Welke nieuwe vormen van participatie 

zijn er naast het bekende werkoverleg? 

 

Gesprekken in de corners 

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit nadere kennismaking en gesprekken aan de hand 

van posterpresentaties van verscheidene onderzoekers. Er werden drie hoeken gevormd. 

 Onderzoek naar medezeggenschap in internationaal verband 

 Nieuwe vormen van medezeggenschap en directe participatie  

 Onderzoek naar de medezeggenschap in het onderwijs 

Er zijn diverse contacten gelegd tussen onderzoekers vanuit verschillende disciplines die van elkaar 
werk niet afwisten.  
Dit is geheel volgens de doelstelling van de SOMz, concludeerde de voorzitter van de SOMz tevreden 
bij zijn afsluiting. 

 

Mr. Frans Vink is niet meer 

 
Tijdens de bijeenkomst op 31 maart trof ons het bericht van het overlijden van Frans Vink op 28 

maart 2015. Mr. F.W.H. Vink was bij velen bekend als auteur van “Inzicht in de ondernemingsraad”, 

het boekwerk dat in vele edities talloze medezeggenschappers de weg heeft gewezen voor een juiste 

toepassing van de WOR. Frans Vink was echter meer. Hij had een belangrijke hand in de tekst van de 

WOR van 1979 en kan zo worden gezien als een van de grondleggers van de moderne 

medezeggenschap in Nederland. Hij was ook oprecht geïnteresseerd in de toepassing in de praktijk 

en in onderzoek. Zo was hij een motor achter het onderzoek ten behoeve van de eerste evaluatie van 

de WOR 1979. Jan Kees Looise (toen UT) en Jan Heijink (toen ITS), als uitvoerders van dat onderzoek, 

hebben diepgaande gesprekken met Frans Vink gevoerd en met medewerkers uit zijn staf over het 

onderzoek dat in 1985-1986 verricht werd in opdracht van het ministerie van SZW. Frans was niet 

alleen een zeer kundig ambtenaar, hij was ook gecommitteerd aan de medezeggenschap. In 2010 

schreef hij in een persoonlijk artikel getiteld  “De democratische betekenis van de ondernemingsraad 

en de rol van de bestuurder”1:  “Medezeggenschap van werknemers in ondernemingsbeleid is vooral 

een kwestie van hoe mensen met elkaar omgaan vanuit verschillende machtsposities. Daarover kun je 

afspraken maken. Maar de belangrijkste voorwaarde is een democratische mentaliteit.” Verderop 

stelt hij: “Werknemers blijken het heel belangrijk te vinden dat besluiten die hen aangaan op een 

rechtvaardige manier tot stand komen.” Op deze manier gaf hij ook stem aan het geweten over de 

arbeidsverhoudingen in de onderneming. Hij laat een leemte achter. 

 

  

                                                           
1
 OR Strategie en Beleid thema 10 Doel en resultaten, de effectieve OR, Kluwer Alphen aan de Rijn, 2010, 

pagina’s 17 - 21 



 
 

Inventarisatie van onderzoek op het werkgebied van de SOMz 

Voor de tweede keer is er een inventarisatie gehouden van afgerond en lopend onderzoek op het 

werkgebied van de SOMz. De bevindingen zijn vastgelegd in een beknopt rapport. 

 Dit rapport is op aanvraag te verkrijgen bij de SOMZ (via het contactformulier op de website). 

 

Omvang van de inventarisatie 

Er is een verzoek verstuurd opgave te doen van afgerond onderzoek in 2014 en van onderzoek dat 

nog loopt of zal starten in 2015. Dit verzoek is per e-mail verstuurd aan 72 personen die (mogelijk) 

actief betrokken bij onderzoek op het werkgebied van de SOMz. Er is reactie ontvangen van 37 

personen en via andere kanalen zijn nog de gegevens van vier personen meer verkregen. Via een 

zoektocht op internet zijn daar nog gegevens van drie wetenschappers aan toegevoegd en dat maakt 

een totaal van 44. Van de overige 28 personen is het niet aannemelijk dat zij recent onderzoek op het 

terrein hebben afgerond of nu hebben lopen. 

 

Enkele resultaten 

Er zij twee overzichten geconstrueerd. Een overzicht van in 2014 gepubliceerd onderzoek, verdeeld 

over 16 onderscheiden onderzoeksthema’s. Er zijn in totaal 27 publicaties van verricht onderzoek 

(onderzoek rapportages)gemeld. Opmerkelijk in 2014 is de aandacht vanuit de juridische hoek voor 

de medezeggenschap. 

Een tweede overzicht heeft betrekking op lopend of te starten onderzoek in 2015 op het werkveld. 

Opmerkelijk is hier de ruime aandacht voor het functioneren van de medezeggenschap in de sector 

onderwijs. 

 

Gewenst onderzoek 

Ten slotte is een paragraaf gewijd aan witte vlekken en gewenst onderzoek in de toekomst. Er wordt 

onder andere een lans gebroken voor onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen 

op ondernemingsniveau inclusief de rol van vakbonden daarbij. Dit vanuit het perspectief van de 

enorme veranderingen die zich hier aan het voltrekken zijn. 

 

 

Mutatie 
Luuk Verburgh MMC CMC, wiens naam verbonden is met de ontwikkeling van en met onderzoek 

naar het “dialoogmodel”, is m.i.v. 1 april 2015 werkzaam bij Ruysdael te Maarn. Ruysdael is een 

middelgrote organisatie voor organisatieverandering en projectmanagement. Luuk was voorheen 

werkzaam bij WagenaarHoes en daarvoor bij Berenschot . Hij zal zich ook nu blijven bezig houden 

met (onderzoek naar)medezeggenschap en de medezeggenschapsdialoog.  
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