
 
 

21 april 2015 

Reactie op de brief van Asscher aan de Tweede Kamer van 13 april 2015 

Inleiding 

De Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz) is opgericht na het opheffen van het GBIO om aan 

een van diens taken een vervolg te geven: het entameren van goed onderzoek op het gebied van de 

medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op niveau van de onderneming. Zie www.somz.nl . De 

SOMz heeft onder andere het ministerie SZW geadviseerd over het zogeheten ‘Nalevingsonderzoek’ 

en over onderzoek naar de beleving van de medezeggenschap door werknemers. De SOMz heeft de 

SER en de CBM ook nadrukkelijk gewezen op de tekortkomingen in de peiling naar de ontwikkeling 

van de scholing en vorming van de ondernemingsraden.  

De SOMz is redelijk positief over de brief van minister Asscher van 13 april 2015, maar wil toch 

nadrukkelijk aandacht van de Tweede Kamer vragen. Medezeggenschap is van groot belang voor het 

goed functioneren van ons economisch bestel. 

Ad Algemeen (pag. 1)en de slotalinea (pag. 7) 

Geconstateerd wordt in de brief dat “de WOR werkt. Maar dit in de basis goed werkende 

medezeggenschapssysteem heeft uiteraard blijvend onderhoud nodig.” En even verder: “Het streven 

van het kabinet is erop gericht naar een hoger niveau van medezeggenschap te groeien.” 

Een streven naar een hoger niveau van medezeggenschap zou kunnen blijken uit een schets van wat 
een hoger niveau inhoudt in de visie van het kabinet en welke concrete maatregelen het kabinet 
voornemens is te treffen. Terecht wordt naar de verantwoordelijkheid van de sociale partners 
verwezen. In de slotzin (pagina 7) geeft de conclusie dat “….. de sociale partners in ieder geval goed 
op weg zijn”, weinig weer van de ambitie van het kabinet. 
 
Nalevingsonderzoek 
 
Graag willen we daarom we suggereren dat de Kamer aandringt op het met spoed en goed 
onderbouwd laten uitvoeren de twee onderzoeken van het ministerie zelf: een kwalitatief verbreed 
nalevingsonderzoek onder de bestuurders en een belevingsonderzoek naar de medezeggenschap 
onder de werknemers. De SOMz heeft, eerder in 2014, desgevraagd aan het ministerie geadviseerd 
om: 

a. Het nalevingsonderzoek een wat bredere basis te geven door niet alleen naar de naleving 
van de instellingsplicht te vragen, maar ook bredere kwalitatieve vragen te stellen naar de 
kwaliteit en de betekenis van het overleg voor de bestuurder. 

b. Het nalevingsonderzoek te koppelen aan een werknemerspendant, zodat een meer 
complementair beeld ontstaat van de kwaliteit en de betekenis van de medezeggenschap op 
ondernemingsniveau. 

Budgets voor het nalevingsonderzoek (werkgeverszijde, budget 2015) en het belevingsonderzoek 
(werknemerszijde, budget 2014) zijn tot op heden nog niet benut. De Kamer zou erop kunnen 
aandringen beide alsnog te benutten voor een gekoppeld onderzoek. 
 
 

http://www.somz.nl/


 
 
 
Scholing en vorming  
 
Op zich wordt terecht gewezen op een eerste verkenning uitgevoerd door de CBM.  
 
Naar wij weten is de verkenning uitgevoerd door het bureau van de SER en zijn de resultaten 
vervolgens ter kennis gebracht aan de CBM. Zoals vermeld heeft de SOMz kritische kanttekeningen 
geplaats. Ook vanuit wetenschappelijke hoek (Radboud Universiteit) is ernstige kritiek geuit onder 
meer wegens gebrek aan bewijs voor de representativiteit.  
Over deze, deels ernstige beperkingen aan de peiling had in de brief van de minister wat meer 
mogen staan. De SOMz heeft in een reactie aan de SER geconcludeerd dat als de peiling al tot een 
conclusie zou mogen leiden, dat dan toch vooral is, dat onderzoek naar het effect van de 
stelselwijziging heel gecompliceerd is. En verder dat gezien het belang van scholing en vorming voor 
de medezeggenschap een goed voorbereid en uitgevoerd onderzoek absoluut nodig is. In die context 
komen de slotzinnen van de minister vrij magertjes over: 
“Om goed inzicht te krijgen in de ontwikkelingen is uitgebreider onderzoek nodig. 
Ik zie het nader onderzoek van de CBM met belangstelling tegemoet. “  
De Kamer kan aandringen op een goed onderzoek. 
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