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Inhoud presentatie

 Korte terugblik op jaarcongres 2016

 Toelichting keuze disciplines/kernvraagstukken

 Onderzoekbevindingen afgelopen jaar (selectie)

 Reflectie toekomst MZ
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Jaarcongres 2016: Brug tussen wetenschap en 

medezeggenschap (1)

 Algemeen kader relatie wetenschap-praktijk (MZ) en overzicht MZ-

onderzoek in verschillende disciplines.

 Bijdragen MZ-onderzoek vanuit:

- economie/bedrijfskunde, 

- psychologie, 

- sociologie

- rechtswetenschap

 Zeer geslaagd: boeiend en informatief. Vraag naar vervolg met meer

uitwerking en toepassing.

 Zoeken naar goede balans tussen wetenschap en prakijk
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Jaarcongres 2017: Combinaties van disciplines en 

kernvraagstukken

 A&O-Psychologie en sociale dialoog op organisatie- en afdelingsniveau, 

leidinggeven en directe werknemersparticipatie (Euwema)

 Sociologie en veranderingen in werkinhoud en arbeidsomstandigheden, 

robotisering, e.d. (Pot)

 Bedrijfskunde/economie en strategische keuzes onderneming en corporate 

governance (Schenk)

 Vraag naar voorbeelden, cases

 Discussie met `praktijk’

 Sprekers vrij voor eigen accenten en invulling
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Themanummer Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken over 

toekomst medezeggenschap (juni, 2016)

 Herhaling themanummer TvA over `werknemersparticipatie in Nederland 

en Europa’ uit 1998 (7 bijdragen onder redactie van Paul van der Heijden 

en Kees Vos)

 In 1998 bloeitijd poldermodel en MZ in Nederland: `alle lichten op groen

voor tijdperk van de participatie in 21e eeuw’

 Sindsdien veel veranderd: flexibilisering, individualisering, andere

organisatievormen, ICT/robotisering, de- en re-regulering, 

internationalisering, afkalven vakbeweging, opkomst populisme, etc. 

 Vraag naar stand van zaken op dit moment en mogelijke verschuivingen

(7 bijdragen onder redactie van Kees Vos en Jan Kees Looise)
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Overzicht bijdragen themanummer

 Langs de lijnen der geleidelijkheid. Ontwikkeling van medezeggenschap 

via de ondernemingsraad (Van den Tillaart, Heijink & Warmerdam) 

 Aanwezigheid en effecten van medezeggenschap in Nederland (Smulders 

& Pot)

 Gebruik invloedtactieken door OR: Duitsland en Nederland vergeleken 

(Sapulete, Behrens, Brehmer & Van Witteloostuijn)

 Directe en indirecte werknemersparticipatie in Europa (Van Houten, 

Akkerman, Sluiter, Jansen & Vermeylen)

 Vennootschappelijke medezeggenschap in de EU en Nederland (Van het 

Kaar)

 Overige bijdragen (Van der Heijden, Looise, Meyer)
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Kenmerken onderzoeken

 Van den Tillaart cs:

- diverse OR-onderzoeken, m.n. GBIO (1998, 2003, 2008) en bij sector 

Gemeenten (2014)

- bestuurders, OR-leden, werknemers

 Smulders en Pot:

- Werkgevers Enquête Arbeid (WEA, 2008-2014) en Nationale Enquête

Arbeidsomstandigheden (NEA, 2007-2014), ieder vier keer

- werkgevers en werknemers

 Sapulete cs:

- onderzoek Duitsland (Betriebsrat) en Nederland (OR) 2014

- BR-en, OR-en (één lid)



Kenmerken onderzoeken (vervolg)

 Van Houten cs:

- 3rd Eurofound Company Survey (EU-28) 2013

- HR-managers (primair), werknemersvertegenwoordigers (beperkt)

 Kanttekeningen:

- geen breed samenhangend onderzoek à la `Volwassen OR’

- bepaalde onderwerpen niet of weinig belicht: relatie corporate 

governance, internationalisering, positie flexwerkers

- voornamelijk kwantitatief onderzoek (soms maar enkele vragen)

- voornamelijk bestuurders en OR-en; geen echt en integraal

werknemersonderzoek
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Positie OR algemeen 

 OR is volwassen geworden en heeft geaccepteerde positie verworven 

(Van de Tillaart cs)

 Stabiele naleving WOR (Van de Tillaart cs, Smulders & Pot)

 Behoorlijke en licht stijgende waardering voor OR (OR/PvT) bij bestuurders 

en werknemers (Van de Tillaart cs, Smulders & Pot)

 Perceptie redelijke invloed OR, m.n. op arbeidsverhoudingen (Van de 

Tillaart cs)

 Beperkte animo lidmaatschap OR (Van de Tillaart cs)

 Minder publiek élan OR en support uit samenleving (Van de Tillaart cs)

 OR één van vele partijen voor ondernemingsbestuur (Van der Heijden)
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Effecten nieuwe organisatie- en participatievormen

 Geen negatieve effecten nieuwe organisatie- en participatievormen op 

positie OR; eerder positieve samenhang (Van Houten cs)

 Werknemers met OR/PVT ervaren vaker innovatief/participatief 

werkklimaat dan werknemers zonder OR/PVT (Smulders/Pot)

 Weinig ondersteuning hypothese dat directe participatie wordt ingezet om 

indirecte participatie te vervangen (Van Houten cs)

 De combinatie van uitgebreide directe en indirecte participatie is meest 

gangbaar (Van Houten cs)

 Bij samengaan uitgebreidere directe en indirecte participatie meest 

positieve uitkomsten voor organisatie en medewerkers (Van Houten cs)



Effecten flexibilisering, individualisering, HR-beleid 

 Er is geen relatie tussen contractvorm (vast dienstverband vs. 

tijdelijk/uitzend/oproep/inval) en tevredenheid OR/PVT (Smulders & Pot)

 Vrouwen en lager opgeleiden zijn meer tevreden over OR/PVT dan

mannen en hoger opgeleiden (Smulders & Pot)

 Werknemers in bedrijven met OR/PVT zijn vaker tevreden over werk, 

inkomen, werktijden en arbeidsomstandigheden dan in bedrijven zonder

OR/PVT (Smulders & Pot)

 Werkdruk en conflicten met de leiding hangen negatief en een innovatief

en participatief werkklimaat hangt positief samen met tevredenheid over 

OR/PVT (Smulders & Pot)

 Contacten OR-HRM(-afdeling) zijn toegenomen (Van de Tillaart cs)
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Ontwikkelingen corporate governance en 

internationalisering 

 Zwakke vennootschapsrechtelijke medezeggenschap i.v.m.`robuuste’ OR, 

onderbenutting voordrachtsrecht RvC en krachteloos spreekrecht OR (Van 

het Kaar), onderbenutting spreekrecht (Meyer o.b.v. Zaal en Holtzer)

 Voor bestuur onderneming is OR slechts één van vele partijen; door 

toenemende veel-partijen polderen neemt belang OR af (Van der Heijden)

 De medezeggenschap van de OR neemt af naarmate de zeggenschap in 

internationale concerns verder afstaat van de Nederlandse dochter (Meyer 

o.b.v. Zaal en Holtzer)

 Samenwerking met management en inschakelen vakbond zijn voor

Nederlandse OR in internationaal concern effectiever om invloed te krijgen

dan formele tactieken (Sapulete cs)
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Economische en sociale effecten OR 

 In Duitsland veel grootschalig kwantitatief onderzoek naar economische

effecten OR. Uitkomst onbepaald: geen duidelijke positieve of negatieve

economische effecten OR.

 In Nederland enig kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar economische

effecten met wisselende uitkomsten. 

 Tot nu toe weinig onderzoek naar sociale effecten OR. Belangrijke nieuwe

resultaten:

- relatie OR/PVT en werknemerstevredenheid over werk, inkomenen

pensioen, werktijden en arbeidsomstandigheden (Smulders & Pot)

- relatie indirecte participatie en werknemerswelzijn (Van Houten cs)



Conclusie o.b.v. TvA 2016

 Positie OR sterker dan ooit: erkenning werkgevers en werknemers, geen 

discussie over positie/rol, hoge mate van naleving, redelijke invloed op 

besluitvorming, positieve effecten op werknemersuitkomsten

 Geen tekenen van voorspelde negatieve gevolgen van deregulering, 

flexibilisering, nieuwe organisatievormen, individualisering HR-beleid, e.d. 

 Wel (herhaalde) signalen van zwakke positie/rol in relatie tot corporate 

governance en internationale concerns

 OR past naadloos in lange traditie van Nederlandse medezeggenschap en 

zal daarom in één of andere vorm blijven bestaan

 Wel voortdurend aanpassingen nodig om positie en rol OR ook in toekomst 

relevant te houden
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Toekomst MZ?

 OR in maatschappelijk en politiek vacuüm? Vergelijk onrust over politieke

democratie: legitimiteitscrisis representatieve democratie? Hoe houden we 

OR representatief? Is er een rol voor directe democratie?

 Veel veranderingen in technologie, manier van organiseren en 

arbeidsrelaties, maar ook continuïteit in bestuur en machtsverhoudingen. 

Wat verandert wel en wat niet? En wat is rol OR en andere vormen MZ?

 OR in concurrentie met andere stakeholders? Hoe behoudt OR plaats aan

overlegtafel? Wat te doen met vennootschappelijke medezeggenschap?

 Positie MZ in toenemende internationalisering. Is sprake van uitholling van 

rechten OR in internationale concerns? En hoe tegen te gaan? Wat is rol

EOR in dit verband?
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Wie financiert (wetenschappelijk) onderzoek MZ?

 Ministerie SZW: alleen nalevingsonderzoek en `kwaliteit

arbeidsverhoudingen’ (inmiddels gestopt)

 GBIO: inmiddels opgeheven

 CBM-SER: geen eigen onderzoek

 Europese Unie: internationaal vergelijkend onderzoek, sociale innovatie

 Sociale partners: incidentele projecten

 Universiteiten: incidentele proefschriften

 Cursusinstituten/adviesbureaus/uitgevers: incidentele projecten

 Gecoördineerde en programmatische aanpak dringend gewenst


