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Inhoud

• Interessante uitkomsten recent onderzoek 

medezeggenschap en directe participatie in NL en Europa

• Zeggenschap over digitalisering en flexibilisering

• Aanpak werkstress: coping gedrag verbeteren of 

stressrisico’s in het werk verkleinen?

• Reflecteren met behulp van scenario’s
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Between jobs and within job routinisation

• In recent years, routine task methods have shrunk in 

structural terms (because the most routine occupations are 

in decline), index of repetitiveness shrinks by about 2%, and 

the index of standardisation by about 3%, 

• While at the same time traditionally non-routine occupations 

have become considerably routinised, an increase of 5% for 

repetitiveness and 15% for standardisation. The increase 

tends to concentrate in occupations that may not have been 

traditionally considered routine. Managers, professionals 

and clerks are among the occupational levels that 

experienced the largest increase in the index of routine task 

methods between 2000 and 2010.

• Source: Eurofound. European Jobs Monitor 2016
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Hoe denken management en werknemers-

vertegenwoordigers over elkaar?
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European works councils (ETUI, 2015)

• Since 1999, Solvay has 

signed several Transnational 

Company Agreements 

regarding health and safety, 

social policy and sustainable 

development. The last 

agreement installed a profit-

sharing system which 

directly impacts the income 

of the Solvay employees. 

Similar competences are 

provided to EWCs in 

companies that include 

Allianz SE, Crédit Lyonnais, 

Danone and Danske Bank. 
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Tevreden over OR of PVT bron: TvA 2016-2 Smulders & Pot

• Vrouwen en lager opgeleiden zijn tevredener. 

• Contractvorm (vast of flex) maakt niet uit

• Tevredenheid over het werk, salaris & pensioen, werktijden 

en werkomstandigheden hangt sterk samen met 

tevredenheid over OR of PVT. 

• Werkdruk en conflicten met de leiding of de werkgever 

hangen samen met meer ontevredenheid over OR en PVT. 

• Innovatief & participatief werkklimaat hangt samen met 

tevredenheid. 

• Bedrijfsinkrimping, al dan niet met gedwongen ontslagen, 

niet gerelateerd aan tevredenheid over de OR of PVT.

• Over vier onderzoeksjaren heen een lichte stijging in 

tevredenheid met OR of PVT. 11
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OR/PVT en bedrijfsprestaties

• Geen verband tussen het hebben van een OR/PVT en toe-

of afname van bedrijfsprestaties in de visie van de 

werkgever. De positieve effecten in eerder onderzoek (Van 

den Berg et al., 2011; Sapulete, 2013) hier dus niet 

bevestigd. 

• Het omgekeerde, dat de OR/PVT door bepaalde eisen de 

bedrijfsprestaties negatief zou beïnvloeden, is echter ook 

niet het geval.

• Complicatie bij de interpretatie van onderzoek naar de 

relatie tussen medezeggenschap en bedrijfsprestaties is dat 

uiteenlopende indicatoren en meetmethoden gebruikt 

worden.
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MZ antwoord op dubieuze innovaties?

• In jaren 80 waren bonden nog tegen commerciële 

uitzendbureaus, maar nu redelijke cao uitzendbranche.

• Payrolling verzwakt positie werknemer

• ZZP-bemiddeling verzwakt positie werknemer en leidt tot 

lagere beloning en druk op cao-lonen en de cao als 

instrument. Schijnconstructies.

• Uitzendorganisaties die de cao hebben ondertekend richten 

contracting bv’s op om die cao te omzeilen. Buitenlanders 

tegen WML. Schijnconstructies.

• Platformeconomie zonder contracten en bescherming

• Hoe medezeggenschap te regelen van flexwerkers: directe 

participatie, OR, cao???
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OR-scholing trends in periode 2011-2015

• Kwaliteit en effectiviteit OR-scholing in 2014/2015: zeker 

niet minder dan in 2011/12 

• Kwantiteit OR-scholing: gemiddeld aantal dagdelen 

maatwerkscholing daalt van 5,9 naar 5,4; lichte toename 

van open inschrijfcursussen, met name van thematische; 

overige scholingsvormen (congres, coaching, etc.): geen 

verandering 

• Per saldo (alle scholing opgeteld): bij twee derde geen 

(duidelijke) veranderingen, bij een derde wel, vaker afname 

(20%) dan toename (10%) 

• Achtergrond afname scholing: vooral werkdruk en recessie;  

stelselwijziging beperkte invloed

• Bron: ITS 2016, slide Harry van den Tillaart en John 

Warmerdam 05102016
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1820

• „Die Abstraktion des 

Produzierens macht das 

Arbeiten ferner immer 

mehr mechanisch und 

damit am Ende fähig, 

daß der Mensch davon 

wegtreten und an seine 

Stelle 

die Maschine eintreten 

lassen kann.“ § 198
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Smart Industry: stand van zaken Fieldlab

Sociale Innovatie
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• Fortuin (CNV), Asscher (SZW), Dezentjé (FME), Lugthart (FNV)

• 25 augustus 2015 Start ‘Fieldlab Sociale Innovatie’ 



Innovatief werkgedrag

• Werkkenmerken die innovatief gedrag bevorderen zijn: 

innovatief organisatieklimaat en het hebben van gevarieerd 

werk, in mindere mate door taakautonomie en het hebben 

van externe contacten. (TvA 25 (1): 44-62)

• De relatie tussen flexkenmerken en innovatie is onderzocht 

met gegevens van de Nederlandse Enquête 

Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS. 

Daaruit blijkt dat de werknemers die in ons land innovatief 

werkgedrag vertonen vooral in vaste dienst zijn en voltijds 

en op regelmatige tijden werken (ESB 98 (4653) 8 februari 

2013).

• Hetzelfde komt uit internationaal onderzoek van Alfred 

Kleinknecht (voorheen Universiteit Delft) en anderen.
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Cao afspraken over participatie digitalisering

• Metalektro 2016 (Jos Brocken, FNV, ondanks FME)

• Onderzoek effecten van technologische ontwikkelingen

• E-learning module effecten en opleidingsmogelijkheden

• Project sociale innovatie: 12 bijeenkomsten tussen oktober 

2016 en juli 2017

• Buiten cao: Smart Industry, Fieldlab Sociale Innovatie

• Netwerkbedrijven 2015 (Paul-Peter Feld, Enexis en Oskar 

van Rijswijk, FNV). Sociale innovatie is kern van cao. 

• Digitale ‘Smart’ meters. Klanten kiezen en leveren zelf 

stroom. 

• Meteropnemers tijdig omscholen. Kantoormedewerkers 

leren met klanten om te gaan.
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‘Future work skills’ bij Philips

• Versobering sociaal plan en investeringsfonds 

veerkracht@work; 7,5 mln voor 2015 - 2018

• COR o.a. betrokken bij project met 500 secretaresses om 

te reflecteren op het vak in het digitale tijdperk en op de 

eigen toekomst.

• Bottom up ontstaan en vervolgens ownership bij leiding 

gecreëerd

• ‘Koerskaart’ ontwikkeld, te spelen met een liefst gemengde 

groep van 8 mensen

• Vergelijkbaar project met een groep van 300 vijftigplussers
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4:0 für uns – die neue Arbeitswelt
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September 2016

• Geen advies, maar 

verkenning en 

werkagenda

• Veel sociale 

innovatie en 

aandacht voor 

arbeid en 

organisatie

• Ook voor rol OR
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Zukunft der Arbeit

Innovationen für die Arbeit von morgen



Europese week van de werkstress 2016
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Core theories prevention work-related stress

• Job demands-control-support model (Karasek): active jobs, 

high strain jobs; mainly on individual task level

• Job demands–resources model (Demerouti et al.); ind. level

• Modern Sociotechnology (De Sitter), included JDC-model in 

1981. From complex organisations with simple jobs to 

simple organisations with complex jobs. Internal control 

capacity (individual task level) and external control capacity 

(department/organisation level) 

• Single loop learning (autonomy on individual task level) and 

double loop learning (participation on 

department/organisation level) (Argyris & Schön)

• Action regulation theory (Hacker, Volpert): sequentially and 

hierarchically complete jobs; mainly on individual task level

• Democratic dialogue (organisation level) (Gustavsen)
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Voorbij de dagelijkse kwesties

• Op de OR-agenda:

• Rek art. 24 op van ‘mededelingen over besluiten die in 

voorbereiding zijn’ tot open strategische discussie (2 x per 

jaar)

• Organiseer daaromheen personeelsbijeenkomsten

• Wat draagt onze organisatie bij aan het maatschappelijk 

welzijn, aan het oplossen van maatschappelijke 

problemen?

• Wat betekent dat voor onze eigen processen en 

verhoudingen in de organisatie?

• Gebruik scenario’s als hulpmiddel
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Drivers: ‘ik – wij’ en ‘welvaart – welzijn’
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Scenario’s

• FNV BG 2013/2050 ‘Groeiende markt’: groei & wij tegen zij

• ‘Sturende wereldpolder’: economische groei & wij samen.

• ‘Kleine polder’: economische krimp & mentaliteit: wij samen.

• ‘Strijdende markt’: economische krimp & wij tegen zij.

• AWVN 2014/2025 ‘Samen meer’: Collectief & welvaart

• ‘Samen duurzaam’: Collectief & welzijn

• ‘Ik heb’: Individueel & welvaart

• ‘Ik ben’: Individueel & welzijn 

• EVI 2016/2040 ‘Wellbeing’: social economy & partic./trust

• ‘Protection’: social economy & command/control

• ‘Self reliance’: liberal economy & participation/trust

• ‘Productivity’: liberal economy & command/control 30
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