
  
 

Bijeenkomst van onderzoekers, 23 maart 2016 

Woensdag 23 maart heeft de SOMz zijn jaarlijkse bijeenkomst gehouden van onderzoekers van de 

medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen. Vanwege het grote aantal berichten van verhindering 

en van afzegging na aanvankelijke aanmelding konden de deelnemers instemmen met het voorstel 

een zeer beknopte weergave van de activiteiten van de deelnemers aan de afwezigen te sturen. Dit 

ondanks het besloten karakter van de informatie-uitwisseling. 

Per deelnemer van 23 maart geven we nu een korte impressie van ieders werk.  

 Prof.dr. Hans Schenk, hoogleraar economie en bedrijfseconomie, verbonden aan de Utrecht 

School of Economics, RU Utrecht. Hans doet niet zelf onderzoek op gebied van de medezeggenschap, 

maar adviseert veel ondernemingen en advocatenbureaus op gebieden die raken aan die van de 

ondernemingsraad: fusie en overnames en corporate governance. Hij is kroonlid van de SER en 

vanuit die positie actief in de Alliantie en de Expertgroep corporate governance onder de vlag van de 

SER. Hij is mede oprichter van de populaire masterstudie ‘Law-economics’.  

 Dr. Saraï Sapulate, sinds januari als consultant verbonden aan Ecorys. Haar werkterrein daar 

bestrijkt de gebieden arbeidsmarkt, onderwijs en sociale innovatie. Daar voor werkte zij 3 jaar als 

post-doc onderzoeker aan de UTilburg aan internationaal vergelijkend onderzoek op gebied van de 

medezeggenschap en was zij betrokken bij experimenten met nieuwe vormen van 

medezeggenschap. Bij Ecorys wil zij het terrein van de medezeggenschap verder gaan ontwikkelen. 

Zie bijgevoegde presentatie van  het internationale onderzoek.  

 Mr.ir. Marcus Meyer, is promovendus bij de afdeling publiekrecht van de Universiteit 

Maastricht. Hij doet onderzoek naar de resultaten van Nederlandse ondernemingsraden in 

internationale concerns en hoopt zijn dissertatie in 2017 af te ronden. Het empirisch gedeelte van zijn 

onderzoek, gefinancierd door de St. MNO en het ministerie van SZW is inmiddels afgerond en 

goeddeels gerapporteerd. Marcus presenteert deze in sneltrein vaart. Zie: 

http://legal.kluwer.nl/tra/M%20Meyer%20Onderzoeksresultaten%20TRA.pdf  

 Drs. Simone van Houten, verbonden als opleider aan SBIFormaat en vanuit die positie lid van 

de Raad van Advies van de SOMz. Zij heeft een onderzoekersachtergrond en zij heeft onlangs samen 

met John Snel (SBIFormaat) voor de tweede maal het ‘OR-Insight’ onderzoek gedaan. Dit is een open 

internet enquête onder ondernemingsraden zonder de pretentie van representativiteit. De respons lag 

ruim boven de 400. De resultaten zullen de komende maanden broksgewijze worden gepresenteerd in 

OR-Informatie.   

 Prof. dr. Jan Kees Looise is emeritus hoogleraar HRM van de UTwente en is voorzitter van de 

Raad van Advies van de SOMz. Hij is in het verleden bekend geworden door onderzoek op gebied van 

de medezeggenschap en zet zich na zijn pensionering daar weer opnieuw voor in. Momenteel is hij 

bezig met speurwerk naar de roots van medezeggenschap van voor de industriële revolutie. In zijn 

openingswoord refereert hij aan het feit dat de SOMz ondanks zijn korte bestaan een plaats heeft 

verkregen in het veld van medezeggenschap. Hij pleit ervoor om in het onderzoekersnetwerk  met 

elkaar van gedachten te wisselen over de waarde van verschillende methoden en technieken van 

onderzoek. 

 Drs. David Passenier is promovendus aan de VU Faculteit Sociale Wetenschappen, afdeling 

Organisatiewetenschappen. Elk jaar beginnen hier zo’n 200 studenten met hun masterstudie. Davids 

eigen onderzoek ligt op het gebied van de veiligheidsstructuren in de luchtvaart. Niet het systeem,  
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maar het gedrag van mensen binnen een ‘safety culture’ is de belangrijkste veiligheidsfactor . Om 

cultuur te onderzoeken is ethnografisch onderzoek (participerende methodiek) heel geëigend. Ook bij 

onderzoek naar de medezeggenschap zou deze methodiek en het paradigma van de bedrijfscultuur 

goed toepasbaar kunnen zijn. 

 Mr. dr. Josée Lamers heeft als juriste een eigen advies- en onderzoekbureau (ICM 

Consultancy). Daarvoor heeft zij diverse functies bekleed bij de UvA, het ministerie van SZW en de 

AWVN; altijd met de dimensie van internationale /Europese werknemers medezeggenschapsrecht. 

De E-OR is een weerkerend onderwerp. Josée geeft een presentatie gegeven van de ontwikkelingen 

rond de E-OR in de laatste 50 jaar en van binnenkort te verwachten publicaties. Zie bijgevoegde 

presentatie.   

 Drs. Reinier Mudde. Reinier is docent aan het Erfgooierscollege in Hilversum en sterk 

geïnteresseerd in medezeggenschapsvraagstukken met name in het onderwijs. Hij hoopt fondsen te 

vinden voor zijn voorgenomen promotie-onderzoek en heeft daarover onder andere contact met de 

SOMz. Hij wordt zeer getriggerd door onderzoek naar de bestuurscultuur i.r.t. medezeggenschap. 

 Drs. Dirk-Jan Klaassen is sedert kort verbonden als consultant aan het bureau ‘Board in 

Balance’. Dit bureau traint en adviseert leden van RvC’s. Ook is dit bureau uitvoerder van de 

periodiek onderzoeken onder commissarissen door de onderzoekers  Aalt Klaassen en Herbert 

Rijken. De interesse van Dirk-Jan gaat ook uit naar de Corporate Governance Code en de reactie van 

de SOMz op het Consultatierapport van de MCCG. 

 Drs. Harry van den Tillaart is al meer dan 40 jaar full-time onderzoeker bij het ITS Radboud 

Universiteit Nijmegen. Ook na zijn pensionering gaat hij nog door. Hij is verder lid van de Raden van 

Advies van de SOMz en van de NVMz. Momenteel werkt hij onder andere aan de uitvoering van het 

zogeheten Scholingsonderzoek van de SER/CBM naar de ontwikkeling van de scholing van OR-en na 

de opheffing van het GBIO. Verder werkt hij aan het 3-jarig monitor onderzoek naar de 

medezeggenschap in hogescholen en universiteiten in Nederland. 

 Drs. Jan Heijink heeft25 jaar ervaring als onderzoeker aan het ITS en 15 jaar als opleider en 

adviseur van ondernemingsraden. Sinds zijn pensionering is hij voorzitter van de SOMz. Zijn huidige 

ambitie is optreden als netwerker tussen opdrachtgevers en onderzoekers op het terrein van de 

SOMz en als auteur over medezeggenschap. Hij werkt momenteel aan een tekst over 40-jaar 

onderzoek op gebied van de medezeggenschap in Nederland. 

 Drs. Niko Manshanden is oprichter en drijvende kracht achter de SOMz en vervult hij nu de 

functies van secretaris en penningmeester. Dat is pro-deo werk. Zijn huidige betaalde functie is 

beleidsadviseur van de FNV. Behalve dat hij auteurswerk op gebied van de medezeggenschap 

verricht, is hij ook betrokken bij de Bedrijfscommissie I van de SER en is hij bestuurslid van de 

Stichting SCOOR. 

 

Jan Heijink,  
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