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Nieuwsbrief nr.8 –oktober 2016 
          redactie: Jan Heijink 

 

Voor dit najaar staat er voor de medezeggenschap weer veel op de agenda. Voor zover dat 

raakvlakken met onderzoek heeft, hier enkele highlights.  

 

Het nalevingsonderzoek wordt aanbesteed 

Deze nazomer is het ministerie van SZW gestart met een aanbestedingsprocedure voor het 

zogeheten ´vernieuwd nalevingsonderzoek´. Sedert een wetswijziging in 1998 laat het ministerie op 

gezette tijden een groot representatief onderzoek verrichten naar de naleving van de WOR. Naast de 

vraag of OR-plichtige ondernemingen inderdaad voldoen aan die verplichting worden ook een reeks 

aanvullende vragen gesteld. In 2011 is de laatste ronde van dit nalevingsonderzoek geweest. Uit de 

Tweede Kamer is de vraag gekomen niet alleen de werkgevers in het onderzoek te betrekken, zoals 

tot dan te doen gebruikelijk was. Ook aan de werknemers zou moeten worden gevraagd hoe zij de 

medezeggenschap ervaren. Nadat het in 2015 niet is gelukt een onderzoek te organiseren waarbij 

werkgever en werknemers van de dezelfde onderneming gekoppeld worden bevraagd, heeft SZW nu 

een gescheiden aanbestedingsronde gestart met ook gescheiden steekproeven voor een werkgevers 

´nalevingsonderzoek´ en een werknemersonderzoek. We hopen binnen afzienbare tijd nader op deze 

onderzoeken te kunnen ingaan. 

 

Het scholingsonderzoek gerapporteerd 

Op 5 oktober heeft onderzoeker Harry van den Tillaart het grote scholingsonderzoek ´Ontwikkelingen 

in scholing van ondernemingsraden´ met als subtitel `Terugblik op de afgelopen jaren en 

verwachtingen voor de toekomst` gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse congres van de 

SER/CBM. In het onderzoek is gewerkt met verschillende bestanden en onderzoeksmethoden. Het 

gaat eerst om het zogeheten MEZZO-bestand van de SER met 7.256 OR-en. Dit bestand is bevraagd 

met een internet-enquête. Deze actie leidde uiteindelijk tot een respons van 1.324 OR-en/OR-leden, 

van wie 1.084 de enquête volledig invulden. Daarna is uit het Cendris/Kamer van Koophandel 

bestand, waarin 90.712 bedrijfsvestigingen met 10 of meer werknemers, een  gestratificeerde 

random steekproef van 2.172 bedrijfsvestigingen getrokken. Van deze bedrijfsvestigingen is in 1.320 

gevallen door de interviewers vastgesteld dat er geen wettig medezeggenschapsorgaan op 

vestigingsniveau was. In de overige 852 vestigingen is in 463 gevallen een interview met het 

aanwezige medezeggenschapsorgaan gehouden. Daarmee is de respons op de telefonische enquête 

in ieder geval 54%, maar zeer waarschijnlijk nog wat hoger omdat niet in alle 389 non-respons 

gevallen vastgesteld kon worden of er daadwerkelijk een medezeggenschapsorgaan aanwezig was. 

Vervolgens hebben 254 overleg bestuurders een internet enquête toegestuurd gekregen op een via 

de OR verkregen e-mailadres. Van deze hebben er 75 (28%) aan het onderzoek meegedaan. 

Het blijkt buitengewoon lastig het is om goed onderzoek te doen onder OR-en. In MEZZO blijken OR-

en uit de kleine ondernemingen te zijn ondervertegenwoordigd. Anderzijds blijkt het uitermate lastig 
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om vanuit andere bestanden waarin bedrijfsvestigingen staan geregistreerd - zoals bestanden van 

Cendris/KvK - OR-en te bereiken in volgens de wet OR-plichtige ondernemingen. Niet alleen is het 

bestand aan OR-en continu in beweging door bedrijfsovernames, fusies, reorganisaties etc., maar 

bovendien komt het juridische begrip ‘vestiging’ van de KvK niet overeen met het organisatorische 

begrip ‘onderneming’ in de WOR. Toekomstige onderzoekers dienen hier serieus rekening mee te 

houden.  

Het rapport: http://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2016/ontwikkelingen-scholing-

ondernemingsraden.aspx. Zie voor een persverklaring:  http://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-

2019/2016/20161005-onderzoek-scholing-or-en.aspx . 

Inhoudelijk zullen we aandacht besteden aan het onderzoek op de website van SOMz.  

 

Goed bestuur (governance) van de onderneming 

Afgelopen 23 september is de tekst verschenen van de gewijzigde zorgbrede governancecode 

(http://www.brancheorganisatieszorg.nl/doc/zorgcode%202017%20versie%20ALV.pdf ). Deze tekst 

wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de besturen van de brancheorganisaties verenigd in de 

BoZ. De huidige tekst is vastgesteld door de voorzitters van de brancheorganisaties in de 

verschillende sectoren van de zorg na een uitgebreide consultatieronde. Aan deze consultatieronde 

heeft de SOMz ook meegedaan. Als de besturen de code dit najaar goedkeuren geldt deze als 

verplicht voor de aangesloten zorgorganisaties. De nu gepresenteerde tekst doet ons in eerste 

reactie spreken van een gemiste kans. Een gemiste kans om de ondernemingsraad als orgaan van de 

onderneming (zorgorganisatie) een volwaardige plaats te geven bij het toezicht op goed bestuur van 

de onderneming. Dat wil niet zeggen dat de OR geen rol speelt in deze code. Met name volgens 

bepaling 3.1 medezeggenschap, invloed en advies, kan de OR een stevige rol krijgen voor de toezicht 

functie van de raden van toezicht. Maar, zo menen we te lezen, dan moet de OR de behoefte 

daaraan zelf kenbaar maken. Een gemiste kans lijkt ons om niet in de code expliciet op te nemen dat 

de raad van toezicht de OR (buiten de bestuurder om) altijd moet horen in verband met 

meervoudige informatie-vergaring ten behoeve van het toezicht. Dit onderwerp, goede informatie 

voor de uitoefening van het toezicht door toezichthoudende raad en de rol die de OR daarbij kan en 

moet spelen, ontbreekt op meerdere onderdelen van de code. Ook aandacht voor goed 

werkgeverschap door het bestuur ontbreekt naar ons idee in de code. Dit neemt niet weg dat het 

document ook voor OR-en belangwekkend is. 

Inmiddels laat de herziene tekst van Corporate Governance Code van de MCCG/ministerie EZ nog 

even op zich wachten. 

 

Studiedag Bestuur, toezicht en de ondernemingsraad, Gouden Driehoek of Bermuda Driehoek? 

De rol van de OR bij het toezicht op goed bestuur van de onderneming (governance) roept veel 

commentaar en vragen op. Momenteel zijn belangrijke governance codes in revisie. Tijd om ons te 

bezinnen op wat de OR zou moeten en hoe dan wel? Vakmedianet organiseert op 10 november een 

studiedag gewijd aan dit vraagstuk. Als SOMz hebben we hier aan mee gewerkt. Verscheidene 

sprekers en gesprekleiders, die zowel de materie van het toezicht als het OR-werk goed kennen, 

hebben hun bijdrage toegezegd. Steek uw licht op! 

Voor informatie en aanmelden zie: http://www.orinformatie.nl/, rechts op de pagina onder 

evenementen.  
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Al genoteerd? 

Op 9 januari 2017 in organiseert de SOMz zijn jaarcongres vanaf 13.00 uur in het Academiegebouw  

van de Universiteit van Utrecht. De focus zal geheel gericht zijn op de vraag hoe resultaten van 

(wetenschappelijk) onderzoek nuttig over te brengen naar de praktijk van het 

medezeggenschapswerk: ‘De brug tussen wetenschap en medezeggenschap’. De discussies zullen 

worden toegespitst op drie aandachtsgebieden van medezeggenschap: participatie op de werkvloer, 

werkprocessen (digitalisering en robotisering) en goed bestuur van de organisatie. 

 

De OR in 40 jaar 

Volgende week (week 42) is het boek “DE ONDERNEMINGSRAAD IN 40 JAAR ONDERZOEK” van Jan 

Heijink verkrijgbaar. Vanuit een viertal gezichtspunten beschrijft de auteur de ontwikkeling van de 

ondernemingsraad zoals die blijkt uit de resultaten van onderzoek in de afgelopen 40 jaar. De 

gezichtspunten zijn de naleving van de wettelijke bepalingen, het gebruik van de faciliteiten en 

voorzieningen door de OR, het functioneren van de OR en als laatste de diverse effecten binnen de 

onderneming van het optreden  van de OR. Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Vakmedianet. 

Het is te bestellen  via de shop van Vakmedianet: http://www.vakmedianetshop.nl/or-informatie. 

 

De website van de SOMz is vernieuwd 

Aan de nieuwe website is de afgelopen maanden hard aan gewerkt. Ook de content wordt 

grotendeels vernieuwd. Zie www.somz.nl en wordt donateur. Mail naar info@soms.nl. 
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