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Nieuwsbrief nr.9 –december 2016 
          redactie: Jan Heijink 

 

Voor we het jaar afsluiten willen we een laatste Nieuwsbrief 2016 uitsturen. Er is nieuws. 

 

Nalevingsonderzoeken 

Ons bereikte het nieuws dat het ministerie van SZW het Nalevingsonderzoek 2016 inmiddels 

daadwerkelijk heeft aanbesteed en opgedragen.  Het rapport met de resultaten wordt in de loop van 

voorjaar 2017 tegemoet gezien. Het onderzoek zal worden begeleid door een Klankbordgroep 

samengesteld uit leden intern uit het ministerie. 

Op wens van de Tweede Kamer wordt ditmaal niet alleen de werkgever bevraagd naar het naleven 

van de verplichting tot het instellen van een medezeggenschapsorgaan (een OR bij 50 of meer 

medewerkers of eventueel in geval van minder dan 50 medewerkers en op wens van die 

medewerkers een PVT). Ook werknemers zullen ditmaal voor het eerst worden bevraagd. Feitelijk 

gaat het om twee aparte onderzoeken met gescheiden steekproeftrekking, omdat het moeilijk 

realiseerbaar leek werkgever en werknemers gekoppeld per onderneming te bevragen.  

Zoals wellicht bekend heeft ook de SOMz vanaf eind 2013 het houden van een breed 

nalevingsonderzoek onder werkgever en werknemers (en dan liefst gekoppeld) bepleit. 

 

Governance codes 

Donderdag 8 december is de herziene Nederlandse Corporate Governance Code door de Monitoring 

Commissie Corporate Governance aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken. Deze 

heeft op zijn beurt toegezegd het document binnen het Kabinet te zullen agenderen, opdat de code 

kan worden verankerd in Nederlands wetgeving. Alom werd tijdens de bijeenkomst de loftrompet 

gestoken over de nieuwe jas waarin de eertijds veel genoemde Code Tabaksblat is gestoken. De 

nieuwe code is gebaseerd op enkele overwegende principes, met name de duurzaamheid van 

ondernemen (lange termijn waardecreatie geheten) en wat daarvoor nodig is aan effectief bestuur 

en toezicht. Voor meer info, zie: http://www.commissiecorporategovernance.nl . 

Als SOMz kunnen we tevreden zijn met deze nieuwe code. Ook de medezeggenschap heeft daarin 

zijn (bescheiden) plek gevonden. Voor ondernemingsraden (en onderzoekers) is het een belangrijk 

document. Daar, waar in de tekst de medezeggenschap als zodanig wordt benoemd, kan de OR zijn 

toebedachte rol actief promoten. Met name noemen we twee artikelen op grond waarvan de OR zich 

kan laten horen: 

 2.3.1 Reglement van de Raad van Commissarissen. In dat reglement moet een passage staan 

hoe de omgang van de  RvC met de OR wordt geregeld. [Het is niet de bedoeling van de code 

dat deze omgang op 0 wordt gedefinieerd!] Maar belangrijker: 

 2.4.8 Verantwoordelijkheid commissarissen voor inwinnen van informatie. Er staat: de RvC en 

iedere commissaris afzonderlijk heeft de verantwoordelijkheid (naast andere genoemde 

organen) om van het medezeggenschapsorgaan de informatie in te winnen die de raad van 
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commissarissen nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen 

uitoefenen. 

In de code worden ook diverse aangelegenheden behandeld waarin de OR volgens de WOR of de 

Structuurwet adviesbevoegdheid heeft. Dit vermeldt de code niet. Dus OR en zijn ondersteuners: 

opgelet! Onderzoek over enige tijd naar de werking in de praktijk, zal niet overbodig zijn.  

 

De zorgbrede governancecode, welke in september van dit jaar is uitgebracht, is inmiddels 

aangenomen door de besturen van de diverse werkgevers- en branche organisaties in de sector zorg. 

Dit betekent dat deze code per 1 januari 2017 van kracht wordt voor de hele brede sector. Ook hier 

geldt: ondernemingsraden let op uw zaak! De advies- en instemmingsrechten van de OR worden niet 

genoemd, maar blijven uiteraard van kracht. Ook in deze code heeft de OR een wel benoemde 

positie. Met name wijzen we op paragraaf 3.1 Medezeggenschap, invloed en advies, in de tekst van 

deze code.    

 

Het Jaarcongres van de SOMz 

Het Jaarcongres 2017 op 9 januari ’s middags belooft interessant te worden met hoofdthema de 

relatie tussen Wetenschap en Medezeggenschap. Meer specifiek is de vraag hoe 

onderzoeksresultaten te vertalen zijn ten dienste van de praktijk. Vier hoogleraren die hun sporen 

hebben verdiend op dit terrein gaan de dialoog aan met de zaal over een drietal actuele 

onderwerpen waar veel OR-en mee hebben te dealen: - directe participatie (zelfsturing?), - transities 

in producten en processen (informatisering/robotisering) en - strategisch beleid en good governance 

(de rol van de OR in de zogeheten ‘driehoek’ bestuur – toezicht – werknemersvertegenwoordiging). 

66 van de 70 beschikbare stoelen in het Utrechts Academiegebouw zijn al gereserveerd. Dus rept u! 

Aanmelden op info@somz.nl . 

 

 

Een mooie Kerst en goed uiteinde gewenst! 
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