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Nieuwsbrief nr.7 –juni/juli 2016 
          redactie: Jan Heijink 

 

Voor de zomervakantie willen we u nog een Nieuwsbrief van de SOMz bezorgen. Er is voldoende 

‘klein nieuws’, dat toch vermeldenswaard is. 

 

Noteer alvast maandag 9 januari 2017 

Het congres van de SOMz van 11 januari 2016 riep veel positieve weerklank op. Wetenschap in al zijn 

verscheidenheid in relatie tot medezeggenschap en arbeidsverhoudingen wekt brede interesse en er 

valt nog veel te denken en te doen. Mogelijke verbindingen tussen vakdisciplines is wenselijk en 

kunnen worden gelegd. Maar ook de wisselwerking tussen onderzoek  en praktijk verdient aandacht. 

Binnen de vakbeweging constateren we weer een groeiende interesse voor wetenschappelijk 

onderzoek. Denk alleen al aan de in 2016 voor het eerst uitgereikte (master-)scriptie prijzen. Het 

bestuur van de SOMz heeft daarom besloten in 2017 een vervolg te organiseren op het thema van 

het congres van 2016. Het precieze motto en het programma moeten nog worden uitgewerkt. Als 

datum is vastgelegd maandag 9 januari 2017. ‘Safe the date!’. Goede ideeën en suggesties voor het 

programma zijn welkom. 

 

Seminar van NVA, SOMz en TvA van afgelopen 3 juni 2016 

Op 3 juni is in de vorm van een seminar het nieuwste themanummer “De toekomst van de 

medezeggenschap” van het TvA (Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken ) aan de deelnemers 

gepresenteerd. Op verzoek van het TvA hebben de NVA en de SOMz dit seminar georganiseerd. Voor 

een goed gevulde zaal van experts, MZ-ondersteuners en onderzoekers zijn de ontwikkeling van de 

medezeggenschap op diverse aspecten en op de mogelijkheden voor de toekomst besproken. 

Inleiders waren Cees Vos (redacteur TvA), Jan Kees Looise (emeritus hoogleraar HRM) en Niko 

Manshanden (beleidsadviseur medezeggenschap/HRM van de FNV). Beide laatsten zijn ook nauw 

betrokken  bij het werk van de SOMz. 

Een verslag van het seminar is te lezen via deze link. Voor geïnteresseerden in het netwerk van de 

SOMz zijn nog enkele exemplaren van het themanummer van TvA tegen vergoeding van portokosten 

beschikbaar. Aanvragen via info@somz.nl . 

 

Verschijnen 40 jaar onderzoek van de OR 

De SOMz is bezig om met uitgeverij Vakmedianet te werken aan een uitgave van een boek over 40 

jaar onderzoek naar de OR. Het boek kent twee delen. In deel I beschrijft Jan Heijink de ontwikkeling 

van de OR zoals die valt te reconstrueren uit (wetenschappelijk) onderzoek van de afgelopen 40 jaar. 

Hij doet dit aan de hand van vier thema’s: de naleving van de WOR (de instellingverplichting en het 

animo bij werknemers), het gebruik van wettelijke faciliteiten en bevoegdheden door de OR, het 

functioneren van de OR in de praktijk en tenslotte de effecten van het optreden van de OR op een 7-

tal functionele gebieden. In Deel II worden de inleidingen weergegeven van de sprekers op het 
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congres van 11 januari. Dit geeft een beeld van het onderzoek naar de medezeggenschap in 

verschillende disciplines van wetenschap. 

De winkelprijs van het boek wordt, naar verwachting, € 24,95. Bij voorintekening kunnen 

geïnteresseerden het boek bestellen bij de SOMz tegen een gereduceerd tarief van € 20,- franco 

thuis. Intekenen via info@somz.nl onder vermelding ‘boekuitgave 40 jaar OR in onderzoek’. 

Donateurs krijgen extra korting. 

 

Voortgang scholingsonderzoek 

De SOMz heeft vorig jaar sterk aangedrongen op een verantwoord  wetenschappelijk onderzoek naar 

de ontwikkeling van de scholing van ondernemingsraden. Dergelijk onderzoek is zeer gewenst omdat 

deskundigheid van de OR een belangrijke factor voor succes is. En omdat, na de wijziging van de 

WOR op gebied van de scholing en vorming van ondernemingsraden en de opheffing van het GBIO, 

er zorg heerst voor een teruglopend gebruik van externe scholing door OR-en. Het onderzoek zoals 

nu door het ITS Radboud Universiteit Nijmegen wordt uitgevoerd kent drie ronden. De eerste ronde 

heeft bestaan uit een internetenquête onder OR-en eertijds bekend bij het GBIO (het zogenaamde 

MEZZO-bestand). De tweede ronde, die zijn afronding nadert, is een telefonische enquête onder een 

random steekproef van ondernemingsraden in een KvK-vestigingenbestand. De derde ronde, die juist 

is aangevangen, bestaat uit een internetenquête bij bestuurders van OR-en uit de responsgroep van 

de tweede ronde. 

Naar uit goede bron is vernomen zal zullen de resultaten van het onderzoek volgens contract op 1 

augustus aan de SER/CBM kunnen worden opgeleverd. De SER/CBM zal in zijn najaarscongres op 5 

oktober 2016 aandacht besteden aan de resultaten van het onderzoek.  

 

Tweede editie Monitor Medezeggenschap hoger onderwijs 

Woensdag 8 juni is het rapport van de tweede monitor medezeggenschap in het hoger onderwijs 

verschenen. Het rapport van het ITS Nijmegen is te vinden via:  http://www.iso.nl/website/wp-

content/uploads/2016/06/Medezeggenschapsmonitor-hoger-onderwijs.pdf. Dit rapport is het 

tweede in de reeks, nadat het eerste in 2015 is verschenen. Nieuw is dat naast de leden van de 

medezeggenschapsorganen (medezeggenschapsraden òf  OR-en plus studentenraden) nu ook naar 

de mening van de andere partij, de bestuurders van de universiteiten en hogescholen is gevraagd.  

115 Bestuurders hebben de internetenquête volledig ingevuld. Hoewel niet bekend is hoeveel 

bestuurders het verzoek tot responderen hebben ontvangen, gaan de onderzoekers (Van den Tillaart 

en Warmerdam) er vanuit dat deze 115 een goede indicatie van de meningen van alle bestuurders 

vormen We citeren hier enkele opvallende conclusies uit het rapport. “De bestuurders zijn van 

mening dat er altijd of meestal sprake is van een tijdige betrokkenheid van de medezeggenschap. En 

zij zijn tevens veel vaker dan de raadsleden van mening dat er altijd of meestal sprake is van een 

tijdige en volledige informatieverstrekking. De percepties van de beide overlegpartners laten op deze 

punten dus aanzienlijke verschillen zien. En verder: “ Min of meer daar tegenover staat de volgende 

conclusie: “Een meerderheid van de raadsleden ervaart het overleg vooral als een open dialoog 

waarin raad en bestuurder op basis van argumenten naar een voor beide werkbaar compromis op 

zoek zijn. Een minderheid van de raadsleden ervaart het overleg niet of veel minder als een open 

dialoog. Dat ligt in de ogen van deze raadsleden eerder aan de bestuurder dan aan hen. ..” Het een 

en het ander toont naar ons idee weer eens aan dat medezeggenschapswerk altijd een bepaalde 

spanning en onzekerheid kent, ook al zijn de bedoelingen goed.  
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Herziening corporate governance code 

In de vorige Nieuwsbrief maakten we er melding van dat de Monitoring Commissie Corporate 

Governance (de MCCG) een concept herziening van de Corporate Governance Code heeft geschreven  

en om commentaar verzoekt. De SOMz is op deze uitnodiging ingegaan en heeft een notitie met  

suggesties gestuurd. Waar de MCCG opmerkt dat de raden van commissarissen geen genoegen 

moeten nemen met alleen informatie door het bestuur van de onderneming, suggereert de SOMz 

kortweg gezegd om in de good practices op te nemen dat de commissarissen (ook) te rade gaan bij 

de medezeggenschap.  De medezeggenschap ontbreekt nu nog nagenoeg geheel ook in de herziene 

codetekst. De MCCG denkt na de zomer van 2016 met zijn reactie op de vele ingediende 

commentaren te komen. 

 

Bijeenkomst van onderzoekers op 23 maart 2016 

Jaarlijks organiseert de SOMz een bijeenkomst waarin onderzoekers en studenten voor een master 

onderzoek in besloten kring hun ideeën kunnen presenteren en informatie uitwisselen. Voor de 

bijeenkomst van 23 maart hadden 25 personen belangstelling getoond. Op bijeenkomst zelf waren 

slechts 11 onderzoekers aanwezig. Het verslag van de bijeenkomst is aan de hele groep van 25 

toegestuurd. 

 

Wetgeving 

Op 16 juni heeft minister Asscher (SZW) het voorstel tot wijziging van de WOR in verband met de 

bevoegdheden van ondernemingsraad in zake de beloning van ondernemingsbestuurder ingediend 

bij de Tweede Kamer. Dit na een vrij kritisch advies van de Raad van State. De wijziging houdt in dat 

jaarlijks in het overleg tussen OR en bestuurder, zoals in artikel 23 lid 2 WOR aangeduid, de 

ontwikkelingen van de beloningsverhouding worden besproken. De OR heeft geen verdergaande 

bevoegdheden in deze materie gekregen. Wanneer de wetswijziging ingaat, is nog niet bekend. 

Wellicht komen we in een volgende Nieuwsbrief hierop terug.  

 

Nieuwe onderzoeksgroep 

De SOMz heeft bericht ontvangen dat Mirjam Engelen met twee partners een nieuw 

onderzoeksinstituut is gestart. Meer informatie is te vinden op www.beleidsonderzoekers.nl .  

 

De website van de SOMz is vernieuwd 

En dan nog dit; onze website is geheel vernieuwd; we hebben daar de afgelopen maanden hard aan 

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