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Nieuwsbrief nr. 10 –juni- 2017 
          redactie: Jan Heijink 

1. Hans Schenk treedt toe tot het bestuur van de SOMz 

Prof. dr. E.J.J. (Hans) Schenk zal vanaf oktober dit jaar deel gaan uitmaken van het bestuur van de 

SOMz. Hans Schenk is hoogleraar Economische Wetenschappen en ‘research fellow’ bij het Tjalling C. 

Koopmans Research Institute van de Universiteit Utrecht. Hij is tevens (plaatsvervangend) Kroonlid 

van de Sociaal-Economische Raad (SER), waar hij deel uitmaakt van drie SER-commissies, waaronder 

de  Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Hans Schenk is bovendien actief betrokken bij 

de Alliantie Medezeggenschap en Governance. De Alliantie is begin 2015 opgericht door de SER en 

het Nationaal Register. Zij stelt zich ten doel het thema medezeggenschap en governance hoger op 

de agenda te krijgen bij ondernemingsraden en vakbonden, bij Raden van Bestuur en Raden van 

Commissarissen/Raden van Toezicht. Schenk zelf is ook voordrachtscommissaris bij enkele grotere 

ondernemingen.  

Het bestuur en de Raad van Advies zijn verheugd over deze versterking van het bestuur van de 

SOMz.  

 
 

2. Nalevingsonderzoeken WOR 

In vervolg op het bericht in Nieuwsbrief nr. 9  is de situatie wat betreft de Nalevingsonderzoeken 

WOR   op dit moment als volgt. Een consortium onder leiding van Vlug Adviseurs Rotterdam heeft de 

eerste onderzoeksbevindingen in april besproken met een drietal klankbordgroepen successievelijk 

samengesteld uit deskundigen ter zake, uit ondernemingsraden en uit de sociale partners. De 

onderzoekers hebben vervolgens de ruimte tot medio juni om een eindrapport op te stellen dat 

voorligt aan de opdrachtgever, het Ministerie van SZW. Daarna zal naar verwachting de 

openbaarmaking volgen.    

 

3. Lopend onderzoek op het werkveld 

Bij verschillende universiteiten en andere organisaties lopen op dit moment onderzoeken of bestaan 

ver gevorderde plannen daartoe op thema’s interessant voor de medezeggenschap of de governance 
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van organisaties. Geen daarvan is op dit moment afgerond, behalve een referendum onder 

medewerkers en studenten van de Universiteit van Amsterdam. De discussie over het vervolg op de 

uitkomsten  van dit referendum wordt nu gevoerd. Onderzoeken naar medezeggenschap of plannen 

daartoe worden onder meer gedaan door de AWVN, de FNV sector openbaar vervoer, de 

universiteiten van Tilburg, Maastricht en de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook bij het Instituut GAK 

worden bepaalde plannen voorbereid. Zodra rapporten her en der verschijnen zullen we daar als 

SOMz aandacht aan schenken. Er is veel gaande op het vlak van de arbeidsverhoudingen. Onderzoek 

en experimenten naar meer medezeggenschap en naar meer mogelijkheden van democratie binnen 

arbeidsorganisaties achten we daarom van het groot belang.  

 

Het Jaarcongres 2018 van de SOMz 

Als datum voor het Jaarcongres 2018 is gekozen voor maandagmiddag 8 januari 2018, wederom ‘s 

middags in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht aan het Domplein. Als werkthema is 

besloten ‘digitalisering en medezeggenschap’ te nemen. Naast kennisoverdracht is ook informeel 

netwerken een beoogd doel. Een werkgroep zal dit thema en het daarop gebaseerde programma 

deze zomer meer concreet gestalte geven. Noteer alvast de datum! 

 

 
Pauze tijdens het jaarcongres 2017, foto Martin de Bouter 

 

5. Ondernemingsraden in Bouw  

Op 7 juni 2017 was in Woerden het congres 100 jaar FNV Bouw. Onder leiding van Pieter Hilhorst is 

er gediscussieerd over nieuwe vormen van vakbondswerk. Ook werd het boek gepresenteerd "Onder 

dak, FNV Bouw in de periode 1982-2015". Niko Manshanden, secretaris SOMz, heeft een heeft daarin 

een hoofdstuk geschreven over de ontwikkeling van de medezeggenschap in de sector Bouwen en 

Wonen. Na research blijkt dat het aantal OR-en daar achterloopt in vergelijking met andere sectoren 

en ook de ruimte voor medezeggenschap is niet altijd vanzelfsprekend.  

Zie ook: https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/onder-dak-2/ 

 

  

 


