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Geachte onderzoekers en alle stakeholders bij onderzoek naar de medezeggenschap in brede zin, 

 

Het is al weer enige maanden geleden dat we onze vorige nieuwsbrief hebben verstuurd. Nu is het 

onze policy alleen nieuwsbrieven rond te zenden als er daadwerkelijk nieuws te melden valt. Bij deze. 

 

Onderzoek naar de ontwikkeling van de scholing gaat voortvarend van start 

Hoe de scholing van ondernemingsraden zich ontwikkelt na opheffing van het GBIO en het nieuwe 

certificeringsconcept van SCOOR, is een belangwekkende vraag. Immers een deskundige OR met de 

juiste medezeggenschapshouding is van meerwaarde voor de onderneming en het personeel. De 

SOMz heeft mee gewerkt aan het tot stand komen van een gedegen onderzoeksopdracht door de 

SER\CBM. Deze opdracht is in december formeel verleend aan het ITS van de Radboud Universiteit. 

Het ITS is voortvarend aan de slag gegaan, zodat het rapport kan worden opgeleverd voordat het ITS 

in de loop van 2016 zal worden ontmanteld. Uit goede bron weten we dat inmiddels de vragenlijsten 

voor liggen bij de ondernemingsraden. We hopen op een goede respons. 

 

Verbreed nalevingsonderzoek van het ministerie SZW is vertraagd, maar niet definitief van de baan 

Zojuist is bekend geworden dat minister Asscher een brief gedateerd 3 maart 2016 naar de Tweede 

Kamer heeft gestuurd waarin hij zegt te bezien of in 2016 alsnog een start kan worden gemaakt met 

een onderzoek onder werknemers naar hun visie op de naleving van de WOR. De SOMz heeft zich al 

enige jaren ingespannen een onderzoek naar de beleving van de werknemers van de naleving van de 

WOR te laten koppelen aan het traditionele nalevingsonderzoek, zoals dat altijd aan werkgeverszijde 

is gehouden. Tot onze teleurstelling was het onderzoek onder werknemers niet in de begroting 2016 

opgenomen, nadat het aan SZW niet was gelukt ondanks herhaalde toezegging van de minister het 

onderzoek in 2015 aan te besteden. 

 

Bijeenkomst van onderzoekers op 23 maart 

De SOMz wil in de eerste plaats een ontmoetingsplaats en een netwerk van onderzoekers zijn. 23 

maart ’s middags organiseren we weer een onderzoekersbijeenkomst in Woerden. Deze is bedoeld 

voor onderzoekers, studenten die een scriptie voorbereiden en hun begeleiders op het werkterrein 

van de SOMz. Het gaat om kennisnemen van elkaars werk (mondeling of met een poster) en om 

uitwisseling van ideeën.  Na de pauze zullen Josée Lamers en Saraï Sapulete ieder hun internationale 

onderzoeken nader presenteren. Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij jan.heijink@somz.nl .  

 

Geslaagd jaarcongres van de SOMz 

Op 11 januari 2016 heeft de SOMz zijn jaarcongres gehouden in een volle collegezaal van de 

Juridische faculteit van de Universiteit van Utrecht. Thema dit jaar was de bijdrage van verscheidene 

academische disciplines aan onderzoek dat van nut is voor de praktijk van de medezeggenschap. Vier 

hoogleraren en een doctor gaven een inzage in waar onderzoekers op ieders vakgebied zoal mee 

bezig waren en zijn. Dat blijkt redelijk veel te zijn, maar evenzeer is een constatering dat er te weinig  
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middelen (lees interesse en geld) beschikbaar zijn voor overdracht van algemene fundamentele 

kennis naar de toepassing in de praktijk. Ondernemingen zouden hun behoeften aan kennis meer en  

 

helderder moeten stellen en ruimte bieden voor onderzoek en voor stages van studenten. De 

overheid en sociale partners zouden meer middelen en financiën ter beschikking moeten stellen. 

  
 

Scriptieprijzen van de vakbeweging voor studenten WO en HBO 

Op 17 februari 2016 heeft de voorzitter van de FNV, Ton Heerts de genomineerden voor en de 

winnaars van de scriptieprijzen 2016 in het zonnetje gezet. Er waren 16 inzendingen voor de prijs van 

de beste scriptie in het wetenschappelijk onderwijs en 6 voor het HBO. Dit nieuwe initiatief van het  

Wetenschappelijk Bureau van de vakbeweging De Burcht lijkt een prima middel om de aandacht voor 

arbeidsmarktvraagstukken en de arbeidsverhoudingen in opleidingen aan te moedigen. Zie ook 

www.deburcht.nl/wetenschappelijk . 

 

Herziening corporate governance code 

Good corporate governance is van belang voor het goed bestuur van de onderneming. De Monitoring 

Commissie Corporate Governance bereidt momenteel een herziening van de Nederlandse code voor. 

De Commissie nodigt iedere belanghebbende uit op een voorstel tot herziening te reageren voor 6 

april 2016. Het bestuur en de raad van advies van de SOMz bereiden een reactie voor. Dit met name 

omdat de ondernemingsraad in het geheel niet wordt genoemd in de code en de daarbinnen 

verwoorde best practices. Wij achten dit een gemis, omdat ook uit onderzoek blijkt dat de 

ondernemingsraad een goede rol kan spelen in de toelevering van informatie aan toezichthoudende 

organen. Wie belangstelling heeft, kan een concept van de reactie van de SOMz opvragen via 

info@somz.nl.  

 

Ondersteunen van het werk van de SOMz 

De SOMz is een stichting met een pro-deo bestuur en raad van advies. Op de inzet van meer 

vrijwilligers voor ondersteunende taken wordt met smart gewacht. Maar ook financiële 

ondersteuning is van harte welkom. Dat kan onder andere door een donateurschap vanaf € 30,- per 

jaar of door het plaatsen van een logo op de website (voor € 150,- op jaarbasis). 

Aanmelden s.v.p. via info@somz.nl . 

Zie voor nadere informatie de website www.somz.nl . 
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