
 
 

Nieuwsbrief nr.5 – november 2015 
          Redactie: Jan Heijink 

 

Dit najaar is de SOMz aan zijn derde levensjaar begonnen. Enig resultaat van het werk van de SOMz 

als onafhankelijke pro deo organisatie moet nu zichtbaar zijn en inderdaad…. Zo hield de Stichting 

MNO afgelopen 4 november zijn jaarcongres waarin het onderzoek van Marcus Meyer de centrale rol 

speelde. Een deel van dat onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de inbreng vanuit de SOMz. Dit 

najaar wordt het onderzoek naar ontwikkelingen in scholing en vorming van ondernemingsraadleden 

door de SER aanbesteed en als het een beetje mee zit ook het verbrede nalevingsonderzoek van het 

ministerie van SZW. Bij het tot stand komen van de probleemformulering van elk van beide 

onderzoeken heeft de SOMz een niet onbelangrijke rol gespeeld.  

Wat er verder op de rol staat, daarover meer in deze Nieuwsbrief. 

 

Jaarcongres van de SOMz 

Op 11 januari ’s middags houdt de SOMz zijn openbare jaarcongres in Janskerkhof 15A in Utrecht. 

Dit jaar is er een bijzonder thema dat tot de kern van de doelstelling van de SOMz hoort. De vraag 

staat centraal wat verschillende wetenschappelijke disciplines voor nuttigs (kunnen) bijdragen voor 

de praktijk van de medezeggenschap. Het wordt een congres waarin vaandeldragers van 

verschillende disciplines de uitdaging aangaan met ‘medezeggenschapsprofessionals’ (trainers, 

opleiders, juristen, OR-adviseurs) in debat te gaan over wat hun discipline de praktijk te bieden heeft 

en omgekeerd wat de praktijk voor onderzoeksvragen zou willen stellen. Op het podium staan prof. 

Leonard Verburg (sociaal recht), prof. Martin Euwema (organisatiepsychologie), prof. Frank Pot 

(arbeidssocioloog/sociale innovatie). Prof. Jan Kees Looise (HRM) zal openen met schets voor een 

verbindend kader en zal ook wijzen op de economische waarde van de OR. De brug naar de praktijk 

zal worden geslagen door dr. Jan Ekke Wigboldus als eerste spreker van de medezeggenschaps-

professionals. Lees ons “Nieuws november 2015” voor het programma en de uitnodigingsbrief. 

 

Van kennis naar kunnen in de medezeggenschap 

Vakmedianet start een collegereeks voor de intermediairs in de medezeggenschap. De overdracht 

van kennis in theorie en empirie naar kunnen in de praktijk start met een collegemiddag op 10 

december in de Utrecht School of Economics van de Universiteit Utrecht. Deze eerste collegemiddag 

is gewijd aan de rol van de OR in het toezicht op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur. Meer 

informatie treft u aan bij ons “Nieuws november 2015”.  

 

Certificeren voor wie? 

De kwaliteit van de scholing van ondernemingsraden is met het opheffen van het GBIO meer dan 

ooit een zorg van de wetgever en van de SER. De Stichting Certificering Opleiding 

Ondernemingsraden (Stichting SCOOR)  is in het leven geroepen om over de scholingskwaliteit te 

waken. De idee is dat scholingsinstituten en individuele opleiders van goed niveau behoren te zijn 

zijn en over up-to-date kennis beschikken. Hiertoe is er aan accreditatiesysteem opgezet. De SOMz 

wil zijn steentje eraan bijdragen via medewerking aan het hierboven genoemde  college-initiatief van 

Vakmedianet en doordat deelnemers aan het jaarcongres een certificatiepunt kunnen verkrijgen. OR-

en lijken overigens nog weinig geboeid door het certificeringsverhaal. 

http://www.somz.nl/nl/nieuws
http://www.somz.nl/nl/nieuws


 
In deze context organiseert de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) in nauwe 

samenwerking met de Stichting SCOOR op 26 november een besloten expertbijeenkomst over de 

ontwikkelingen in de medezeggenschap. Ook de SOMz is voor deze bijeenkomst uitgenodigd.  

 

Onderzoek in 2015 en 2016 

Voorgaande jaren heeft de SOMz telkens een inventarisatie uitgevoerd naar uitgevoerd en lopend 

onderzoek op het gebied van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op 

ondernemingsniveau. Hiertoe werd een vragenlijst aan onderzoekers gestuurd. Om te voorkomen 

dat er moeheid in de procedure sluipt en omdat enkele grote hier boven vermelde onderzoeken,  pas 

eind dit jaar worden aanbesteed, is besloten dit jaar geen inventarisatie te houden en dit vervolgens 

telkens om de twee jaar te doen. 

 

Bijeenkomst van onderzoekers 

De besloten bijeenkomsten van onderzoekers waren in 2014 en 2015 geanimeerde bijeenkomsten 

met tevreden deelnemers. Op woensdag 23 maart 2016 wordt de volgende bijeenkomst gehouden. 

Voor iedereen die zelf onderzoek doet of begeleidt en voor studenten, bezig met een master op 

gebied van de SOMz, is dit de uitgelezen gelegenheid om inhoudelijke en methodische kennis en 

weetjes uit te wisselen. Noteren! 

 

Evaluatie en refit van Europese richtlijnen 

Sinds het van kracht worden van de laatste wijziging van Directive 2009/38/EC betreffende de E-OR 
zijn vijf jaren verlopen en moet er geëvalueerd worden. ICF heeft de opdracht gekregen van de 
Europese Commissie, het Directoraat-Generaal voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie (DG 
EMPL) de evaluatie uit te voeren. Er is een vragenlijst gemaakt voor EOR-en en een voor de sociale 
partners. In Nederland werkt het E-OR Platform aan de evaluatie. De SOMz is er niet mee gemoeid, 
maar zal indien gevraagd medewerking verlenen. Zie voor meer informatie 
http://www.eorbondgenoten.eu/  
 
Tijdens het jaarcongres van de St. MNO riep Europarlementariër Agnes Jongerius op in actie te 
komen aangaande de zogeheten “refits” van de Europese Richtlijnen met betrekking tot arbeid. 
Vicevoorzitter Frans Timmermans van de EC, heeft deze refits gelanceerd. De SOMz wacht de 
ontwikkelingen op dit gebied vooreerst af als zijnde niet direct gericht op onderzoek.  
 

Laatste berichten 

Op 9 november bereikte ons het bericht dat het College van Bestuur van de Radboud Universiteit 

voornemens is het ITS te sluiten. Als SOMz betreuren we dit plan, omdat het ITS één van de laatste 

instituten is, waar de inhoudelijke kennis en de technische outillage verenigd zijn om grootschalig 

medezeggenschapsonderzoek te doen. Over een lange reeks van jaren gezien is ITS het instituut, dat 

meer dan welk bureau ook onderzoek op het terrein van de medezeggenschap heeft verricht. Het 

begon met de indrukwekkende studie van Hövels en Nas (1976) tot en met de laatst verschenen 

Monitor medezeggenschap bij de Nederlandse universiteiten en hogescholen, eerste peiling (2015).  

Inmiddels bereikt ons het bericht dat het ITS als eerste uit de bus komt bij de offerte-uitvraag voor 

het scholingsonderzoek van de SER/CBM. Het ITS kan het onderzoek gaan uitvoeren mits er een 

garantie is dat het onderzoeksrapport er ligt voor 1 augustus 2016. 

 

http://www.eorbondgenoten.eu/

