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Jaarcongres 2017 van de SOMz  op 9 januari 2017 in de Senaatszaal van het 
Academiegebouw van de Universiteit Utrecht 

Opening door Simone van Houten om 13.00 uur 

Simone Van Houten - Pilkes opent als dagvoorziter de bijeenkomst voor een volle Senaatszaal. Zij
heet iedereen welkom en merkt op dat het programma in zekere zin een vervolg is op het congres
van vorig jaar. Het thema van vorig jaar over de betekenis van de wetenschap voor de
medezeggenschap riep veel  interesse op. Vandaag  gaan we daarmee door met een verdieping: hoe
kunnen we de interacte tussen wetenschap en praktjk verder invullen? De inleiders zijn deels
dezelfde, deels nieuwe. Helaas moet juist de nieuwe inleider, professor Hans Schenk wegens ziekte
afzeggen. Dit betekent een aanpassing in het programma, maar ook wat meer ruimte voor vragen en
discussie.

Inleiding professor Jan Kees Looise, Universiteit Twente

Jan Kees Looise opent  dat we ons in het centrum (of de tempel) van de wetenschap bevinden, maar
dat er relatverende elementen zijn, zoals de naam van de ontvangstzaal (Maskeradezaal) en het feit
dat het Academiegebouw is gevestgd aan het `DOM’ plein. Maar dat mag ons niet beleten om
serieus en met volle verstand met het onderwerp aan de slag te gaan.  

Bekijk de bijbehorende (dia)presentate

Brug tussen wetenschap en praktjk

Looise legt eerst de verbinding naar het congres van vorig jaar. Toen kregen we vier inleidingen
vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines: (sociale) psychologie, sociologie,
bedrijfseconomie en rechtswetenschap. Heel interessant, maar de brug tussen wetenschap en
praktjk is niet zo simpel. De wetenschap heef de neiging en ook de noodzaak zich te concentreren
op de eigen (ivoren toren) publicate-producte. De praktjk vraagt van zijn kant (te) ongeduldig om
kant en klare oplossingen. 

Vandaag proberen we de afstand tussen beide te verkleinen door ons op drie kernthema’s van de
medezeggenschap te concentreren: 1. de mogelijkheid van partcipate van de medewerker op de
werkvloer. Dit vooral aan de hand van de sociale psychologie behandeld door Martn Euwema; 2. De
ontwikkelingen in de technologie, de arbeidsinhoud en de arbeidsomstandigheden in de
ondernemingen en de rol van de OR hierbij. Dit thema komt vooral aan bod in de bijdrage van
arbeidssocioloog Frank Pot. 3. Als derde was gepland de inleiding van econoom Hans Schenk met als
centraal thema de inbreng van de OR bij strategische besluitvorming en het toezicht op het
ondernemingsbestuur (corporate governance). Hans Schenk beweegt zich als insttutoneel econoom
centraal in dit thema, maar moest nu helaas afzeggen. Jan Heijink zal proberen toch de volle
aandacht voor dit thema te vragen.  
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Stand van zaken in het onderzoek naar de medezeggenschap

Looise beperkt zich voor het overzicht op wat in het themanummer (32 (2) van het Tijdschrif voor
Arbeidsvraagstukken (TvA) van juni 2016 daarover is geschreven.  Het gaat om bijdragen vanuit
verschillende optek. Toch is het niet alles omvatend, want vooral vanuit kwanttatef
onderzoek(surveys) geschreven, niet met de volle breedte van onderwerpen (zo ontbreken
onderwerpen als fexibilisering, corporate governance en internatonalisering) en disciplines van
wetenschap. Maar toch: volgens Van den Tillaart e.a., Smulders & Pot en Sapulete -  om enkele
auteurs te noemen -  tekenen de volgende trends zich af.

• Er is een breed draagvlak voor de ondernemingsraad,
• De OR is van stjgend belang voor de gang van zaken en de besluitvorming binnen de

onderneming,
• Maar, het animo om zich te kandideren voor de OR is gering,
• Er is weer toegenomen aandacht voor vormen van directe partcipate vanaf de werkvloer;

dit al dan niet, maar veelal wel, in combinate met het vertegenwoordigend overleg (de OR),
• De werkgever krijgt met een breder palet aan stakeholders te maken naast de OR,
• Vrouwen en lager opgeleiden zijn tevredener met de OR dan andere categorieën

werknemers,
• Veel werkdruk en veel conficten in de onderneming gaan samen met een minder positef

oordeel over de OR onder de werknemers,
• De contacten tussen OR en de HRM-afdeling zijn toegenomen,
• De relate tussen OR en de toezichthouder in de corporate governance zijn veelal zwak

ontwikkeld,
• Informele vormen van samenwerking met o.a. de vakorganisates leiden tot meer invloed

van de OR (zie Sapulete),
• Naast economische efecten, waar wel aanwijzingen voor zijn, maar vaak lastg te bewijzen,

blijkt de OR ook wel degelijk sociale efecten te hebben (zie Smulders en Pot).

De toekomst van de OR

De toekomst van de OR lijkt tamelijk zeker. Wat betref twijfels over de representatviteit: juist
vrouwen en lager opgeleiden uiten vertrouwen in de OR. Toch zijn er ook onzekerheden.  Gaan de
werkgevers de aandacht meer richten op andere stakeholders dan de werknemers
(vertegenwoordigers)? Ook is er nauwelijks budget te vinden voor systematsch onderzoek om echt
goed overzicht te krijgen van de stand van zaken. Dat biedt weer ruimte voor allerlei speculates en
veronderstellingen over een zwakke posite van de OR.
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Inleiding professor Martn Euwema, organisate psychologie Kath. Universiteit Leuven

Martn Euwema knoopt eerst aan bij de verzuchtng van Looise dat er zo weinig geld is voor
onderzoek op gebied van medezeggenschap. Kijk naar Denemarken, daar is juist een groot project
waarin veel wordt geïnvesteerd gestart met steun van de sociale partners. Het gaat om de verbinding
tussen directe en indirecte partcipate, die goed op elkaar lijken aan te sluiten. Vooral werkgevers
zijn daar enthousiast over het belang van de werknemersvertegenwoordiging.   [Noot JH: de
regelingen zijn in Denemarken anders dan in Nederland, de vakbonden hebben meer inbreng in de
onderneming, naast de ondernemingsraad.] 

Bekijk de bijbehorende (dia)presentate

Waar is de sociale psychologie mee bezig?

E u w e m a constateert dat de A&O-psychologie in Nederland zich niet bezig houdt met
medezeggenschap. In Nederland hebben de psychologen de neiging zich als waardevrije
wetenschappers te profleren (onterecht volgens Euwema), die alleen feiten leveren. Richtng directe
partcipate is er echter wel relevante opbrengst. Vooral als het gaat om twee zaken die wel degelijk
raakvlakken hebben met medezeggenschap:

• partcipatef leiderschap en
• zelfsturing, zelfsturende teams en teamwork.

Euwema wijst op een drietal publicates (zie bijgevoegde dia’s). 

Toch gebeurt er in Nederland ook wel iets buiten de academische wetenschap om en met inbreng
van de sociale partners. Euwema duidt op een groot project in het MBO over teamvorming en
zelfsturing. Verder  lopen er al jaren initateven voor meer  teamgericht werken. Vragen die steeds
opkomen zijn: hoe is het gesteld met de regelruimte van de teamleden? Wie heef de leiding (zonder
leiding werkt het niet!)? En wat is precies de functe van het team? Het is altjd weer de vraag hoe je
de condites regelt, waaronder een team moet werken. En dat is eigenlijk sinds de opkomst van de
sociotechniek 40 jaar geleden al bekend.  

Een andere ontwikkeling die Euwema aanstpt is bekend als ‘Synthetron’, een online platorm voor
directe partcipate. Ook de FNV maakt ervan gebruik. 

De vraag is hoe zich dat verhoudt tot indirecte partcipate, het vertegenwoordigend overleg.
Euwema ziet minstens een viertal onderwerpen die spelen in de (sociale) psychologie, die van
betekenis zijn voor de indirecte partcipate en het overleg op ondernemingsniveau.

• kwaliteit van leiderschap,
• vertrouwen en wantrouwen,
• confict en conficthantering,
• omgaan met haviken en duiven in de achterban.
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Kwaliteit van leiderschap

Euwema stelt dat de medezeggenschap weinig betrokken wordt bij de discussie over gewenst
leiderschap. Wat is in deze tjd goed leiderschap?  Hij verwijst naar W. Schaufeli, die daarin het kader
van psychische werkdruk behartenswaardige zaken over zegt.

Er komt reacte uit de zaal. Reijnen: de vraag is of het bestuur wel wil luisteren naar de
medezeggenschap op dit punt. Riefe: waarom wordt op dit punt niet meer partcipate ingezet?
Weer anderen: ons is gevraagd naar onze opvatng over leiderschap, maar er is vervolgens niets
meegedaan. Leiderschap is dus een heikel punt. De vraag is: waarom?

Vertrouwen en wantrouwen

Naar overtuiging van Euwema speelt hier de kweste van vertrouwen. Vertrouwen is het accepteren
van kwetsbaarheid in de positeve verwachtng over de intentes en het gedrag van de ander.  Dat
veronderstelt nogal wat. Het is ook van een andere orde dan wan-trouwen. [Zie de dia’s op dit punt.]

Er zijn bouwstenen waarmee vertrouwen opgebouwd kan worden. Vertrouwen baseert zich op:
• de competentes van de ander: de ander heef de kennis en vaardigheden om te doen wat 

beloofd wordt,
• de welwillendheid van de ander: de ander is bereid oog en oor te hebben voor mijn 

belangen,
• de integriteit van de ander: de ander is eerlijk in zijn bedoeling,
• de consistente van de ander: wat de ander zal zeggen en doen is voorspelbaar / 

betrouwbaar.

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er een grijs gebied is. Nooit helemaal vertrouwen en nooit
helemaal wantrouwen. Ook is er interacte tussen de ene partj en de andere; kortom het is
gecompliceerder. Euwema reageert, dat  het uiteraard van twee kanten speelt. Maar pas op, het is
wel degelijk vrij abrupt. Vertrouwen kan vrij snel omslaan in wantrouwen. 

Conficten

Waar partjen met belangen bezig zijn en onderhandelen, ligt een confict altjd op de loer. Dat is op
zich niet erg. De vraag is hoe we ermee omgaan en hoe we conficten repareren.  Zo niet, dan leiden
conficten tot vertrouwensbreuk en wantrouwen onderling. Op vraag uit de zaal waarschuwt
Euwema er voor dat een verschil van mening over de inhoud snel kan afglijden naar een
vertrouwensconfict.

Euwema pleit er sterk voor preventef een protocol op te stellen hoe te handelen bij conficten,
voordat die tot een vertrouwensbreuk en wantrouwen leiden. Wie wordt als bemiddelaar
ingeschakeld in geval van confict? Leg dat in een governancecode vast. Wat doe je preventef?
Welke stappen zet je in een proces en welke derde partj wordt ingeschakeld? Overigens: soms kan
een opschoning (vertrek) van betrokken functonarissen ook een goede oplossing zijn. Tenslote is er
de nazorg. Een confict met vertrouwensbreuk werkt heel lang door. Hoe herstel je het vertrouwen
weer? We weten hier nog weinig van.
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Duiven en haviken

Onderzoek van de UvA1 toont aan dat haviken de besluitvorming snel en sterk beïnvloeden. Vaak tot
latent ongenoegen van de (veel grotere) groep duiven. Wees daarvoor op je hoede als
werknemersvertegenwoordiger. Het loont om de stem van de duiven te gebruiken. Maar hoe speel
je als OR de intermediair tussen haviken en duiven?

1� Literatuur is te vinden op: 
htp://www.uva.nl/over-de-uva/organisate/medewerkers/content/a/a/h.aaldering/h.aaldering.html

 Aaldering, H., van Kleef, G. A., & de Dreu, C. K. W. (2016). ). Oorsprong en gevolgen van parochiale en 
universele coöperate in intergroepsconficten. Gedrag en Organisate, 29(3), 232-250.

 Aaldering,  Hillie and Femke S. Ten Velden (2016), How representatves with a dovish consttuency 
reach higher individual and joint outcomes in integratve negotatons, Group Processes & Intergroup 
Relatons �1–16

 Aaldering, Hillie and Carsten K. W. De Dreu (2012). Why hawks fy higher than doves: Intragroup 
confict in representatve negotaton, Group Processes & Intergroup Relatons 15(6) 713–724
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Inleiding professor Frank Pot, sociale innovate aan de Radboud Universiteit

Titel: De sociologie en medezeggenschap

Enkele resultaten van recent onderzoek

Frank Pot begint zijn referaat met het aanstppen van enige resultaten uit recent onderzoek. 

Bekijk de bijbehorende (dia)presentate

Kwaliteit van de arbeid
Uit de Natonale Enquête Arbeid (NEA) blijkt uit de trends tussen 2007 tot 2015 wat betref de
kwaliteit van de arbeid in Nederland, dat:

• er een afname is in mentaal uitdagend werk en de autonomie van de werknemer in de
functe,

• een toename is er van tjdelijke contracten en de baan-onzekerheid.

Binnen het geheel van de EU gezien zie je over dezelfde jaren een lichte positeve trend in factoren
die bijdragen aan de kwaliteit van de arbeid. Eurofound (2016) concludeert dat enerzijds het aantal
banen met strikt routnematge arbeid is afgenomen, maar dat anderzijds de routnematge taken
binnen voorheen ruimere (professionele) functes toenemen.

De arbeidsverhoudingen
Interessant is te zien hoe werknemers en management elkaar beoordelen op gebied van vertrouwen.
Wie denkt dat Nederland daarin wel positef zal scoren, heef niet alle gelijk aan zijn zijde. [Zie de
dia.] Er is geen sprake van extreem wantrouwen, maar in bijvoorbeeld Denemarken scoort men op
wederzijds vertrouwen beslist hoger. Verdere analyses tonen aan dat er een positef verband is
tussen bedrijfsprestates en vertrouwensvolle relates. Dus vertrouwensvolle arbeidsrelates
verdienen de voorkeur. Het hebben van een ‘sociale dialoog’(vertegenwoordigend overleg), zou dit
efect sterker bevorderen dan ‘directe partcipate’. 

Pot tekent hierbij aan dat het hier ook gaat om macht. In hoeverre is de werknemer aanwezig in de
daadwerkelijke besluitvorming?. In het werkoverleg (directe partcipate) is die macht beperkt.
Daarnaast moet je de OR en de vakbond hebben. 

De E-OR speelt in dit geheel veelal nog een marginale rol. Pot wijst echter ook op best-practces,
zoals bij Solvay en enkele andere concerns. Het kan dus wel. 

De betekenis van de OR in Nederland: Pot wijst op wat Looise hier al over heef gezegd. Toch wil hij
enige aspecten nog apart aanstppen vanuit Smulders en Pot (2016) in TvA:

• Wat betref ervaren werkdruk blijkt de OR in de kleinere ondernemingen wel een verschil uit
te maken, in de grote niet.

• Wat betref autonomie in de functe: in grote bedrijven met een OR ervaren werknemers
meer autonomie.

• Wat betref de bedrijfsresultaten: er kan geen verband worden geconstateerd, ook niet in
negateve zin. 
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Vanuit de zaal merkt Heijink op, dat onderzoek van Sapulete voor Nederland een veel genuanceerder
beeld levert. De OR heef wel efect, maar gediferenteerd naar verschillende situates waarin de
onderneming verkeert. 

Ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen

Wat betref uitzendarbeid ziet Pot een positeve ontwikkeling. Uitzendarbeid is keurig met een cao
afgedekt. Maar er zijn verontrustende en cao-ontwijkende ontwikkelingen. Pot noemt:

Contractng, waarbij arbeid in de eigen onderneming wordt uitbesteed aan zogenaamd ingeleende
ondernemingen met hun goedkopere (buitenlandse) personeel,  omdat die niet onder de cao van het
bedrijf vallen. Zo least Oto-Workforce een productelijnen een bedrijf, zet daar goedkope
arbeidskrachten op en voert alleen een schijnconstructe van eigen werkleiding op. Dergelijke zaken
gebeuren in verschillende sectoren. Alle arbeidsbemiddelingsbedrijven hebben nu een contractng
bv.

Platorm economie, dit zijn nieuwe ontwikkelingen, die zeer ontwrichtend werken voor bestaande
arbeidsmarkten (denk aan Uber). Het is een braakliggend terrein, waar nog volstrekt geen greep op
bestaat. Pot pleit ervoor platorm economie te onderscheiden van deel-economie waarin inwoners
samen op beperkt terrein diensten uitwisselen of gebruikers coöperates oprichten. 

Scholing van ondernemingsraden
Pot wijst in dit verband op recent onderzoek naar de scholing van OR-en door het ITRS in opdracht
van de SER/CBM (Van den Tillaart e.a. 2016). De kwaliteit van de scholing zou niet achteruit gaan; de
kwantteit van extern scholingsgebruik loopt echter al jaren geleidelijk terug. 

Dit roept reactes op uit de zaal. Het gebruik van cursussen door OR-en kan teruglopen, omdat OR-en
ervaring en kennis al meer hebben opgedaan (Kooistra en anderen). Daar stellen anderen tegenover,
dat juist de gewenst doorstroming van OR-leden de behoefe aan scholing overeind zou moeten
houden. Heijink wijst op de bevinding van Euwema (c.s.) dat goede competentes juist belangrijk zijn
als basis voor vertrouwen tussen de overlegpartners. Onderzoeker Van den Tillaart merkt op, dat als
je vraagt aan OR-en of zij zich voldoende scholen het antwoord bij 35% van de OR-en ‘nee’ luidt.
Maar de ervaren werkdruk in de eigen functe en / of het niet weten waar die scholingsbehoefe dan
precies uit bestaat, verhindert OR-en meer op cursus te gaan. [Gezamenlijke cursussen van de gehele
OR worden als de meest efecteve vorm van scholing ervaren, JH.] 

Digitalisering en robotsering
Pot: al in 1820 veronderstelde Hegel dat op den duur de machine de mens in de arbeid kan
vervangen. Dus wat is er nieuw? Toch moeten we wel iets doen. Drie jaar terug al is er internatonaal
besloten dat er een ‘Fieldlab Sociale Innovate’ moet komen. Op 15 aug. 2015 is voor Nederland de
afrap gegeven. Het is tot op heden nog niets geworden en nu heef Klaas ten Have de opdracht een
plan te ontwikkelen. 

Onderzoek wijst uit dat innovatef werkgedrag gestmuleerd wordt door een innovatef werkklimaat
en door medewerkers met een vast dienstverband. Pot signaleert hier en daar hoopvolle initateven
om niet te berusten, dat in de nieuwe arbeidswereld andersoortge mensen worden gevraagd, maar
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dat je ook actef bezig kunt zijn om huidig personeel voor te bereiden op andere manieren van
werken of op nieuwe functes. Hij noemt met name:

• de nieuwe cao metaal-elektro met onderzoek naar gevolgen digitalisering, e-learning en
bijeenkomsten in het land (hoe ver staat het er overigens mee?);

• Netwerkbedrijven 2015 (Enexis, Paul-Peter  Feld en FNV), met omscholing van
meteropnemers en back-ofce medewerkers,

• Philips project ‘Future Work Skills’ met toekomstgerichte gesprekken met medewerkers.
• In Duitsland (Nord Rhijn Westalen) loopt een groot project ‘Die neue Arbeitswelt’. In

Duitsland zie je ook een groot onderzoeksprogramma 2017 geheten ‘Technologie 4.0.’ waarin
overheid, bedrijven en vakbonden samenwerken en waarvoor ESF subsidie is verkregen.

Vraag uit de zaal: waarom zie je dat in Nederland niet? We willen toch voorop lopen in nieuwe
technologie? 
Pot ik wil wijzen op het werk van de SER met een werkagenda sociale innovate met daarin ook een
rol voor de OR. Weliswaar is dat geen formeel SER-advies, maar het thema wordt wel geagendeerd. 
Overigens is werkstress een groot probleem. Als socioloog wijst Pot erop dat de aandacht vrijwel
alleen uitgaat naar de vraag hoe de werknemer hiermee kan leren omgaan (coping gedrag aanleren),
terwijl de structurele oorzaken buiten schot blijven. Reijnen reageert vanuit de zaal: de Taaktuner
van Archimedes / De Winter maakt werkdruk zichtbaar en richt zich wel degelijk ook op de
structuren erachter en maakt werkdruk inzichtelijk, bespreekbaar en hanteerbaar.

Scenario’s
Pot breekt een lans voor betrokkenheid van de OR bij de discussie over hoe om te gaan met de
nieuwe technologie. Ga als OR ook eens voorbij aan de dagdagelijkse zaken. Gebruik artkel 24 van de
WOR om over de ontwikkelingen te praten met het bestuur. Organiseer personeelsbijeenkomsten. 

Om de gedachten te scherpen pleit Pot voor het gebruik van scenario’s door ondernemingen en de
OR. Wat betekenen de ontwikkelingen voor onze eigen werkprocessen en voor de onderlinge
verhoudingen? De AWVN heef hiervoor een instrument ontwikkeld, maar er zijn er meer, zoals van
voorheen FNV Bondgenoten en die van het kenniscentrum van de internatonale vakverenigingen
ETUI.  

Uit de zaal (Mulder) komt de vraag hoe het onderzoek op deze gebieden zich in Nederland
ontwikkelt. Het antwoord is in eerste instante niet positef. In Europees verband is dat beter volgens
Euwema. Pot vult aan dat er een ‘nieuw’ Europees initatef ‘New Social Dialogue’ is gestart in juni,
maar dat is geen onderzoek. In Duitsland heef men wèl een tradite om altjd ook onderzoek naar
arbeid te doen, nu weer Arbeit 4.0. Ook het nieuwe onderzoeksprogramma 2018 – 2020 van Horizon
2020 biedt wellicht ruimte, maar is vooral fundamenteel  gericht. Beter is waarschijnlijk meer
praktsche voorstellen naar DG 5 van de Europese Commissie te richten of ESF gelden te proberen in
combi’s bijvoorbeeld onderzoek naar de relate tussen OR en RvC. 

Wobma (zaal) hecht eraan op te merken dat praten over partcipate van de werknemer mooi en
goed is, maar dat niet moet worden vergeten dat de OR ook bedoeld is als democratsche tegen-
macht  (countervailing power) binnen de bedrijfsverhoudingen. Dat is geborgd in de WOR. 

9



Van Steveninck (Delphior) voelt  ‘jeuk’ opkomen. Op regeringsniveau wordt gepraat over robotsering
en dat het wel meevalt. Maar de OR wordt niet genoemd. Een voorbeeld uit een bedrijf is, dat de OR
wordt gevraagd de mond te houden als het gaat om een hele afdeling ‘testen’ die op termijn wordt
geautomatseerd. Wat heef een laag-opgeleide aan de toezegging dat hij aan e-learning mag gaan
doen? Hoe geef ik als werknemer (OR) repliek, dat is de vraag.

Poortman merkt op dat we wel om meer regelingen kunnen gaan vragen, maar dat we onszelf
daarmee knevelen (‘kapot regelen’ volgens een Indiase CEO)).  In antwoord daarop zegt Pot dat we
blij mogen zijn in een gereguleerd land te wonen, tenslote is de werkloosheid hier relatef beperkt
gebleven.  

Bedrijfskunde en de OR

Door ziekte van professor Hans Schenk kan hij geen inleiding verzorgen over de bijdrage van de OR
aan de strategische keuzes van het ondernemingsbestuur en aan goede corporate governance
praktjken. Omdat de discussie over de corporate governance momenteel sterk in de belangstelling
staat, brengt Jan Heijink (voorziter SOMz) hierover een en ander onder de aandacht.

Jan Heijink memoreert dat op 8 december minister Kamp de nieuwe Corporate Governance Code in
ontvangst heef genomen en heef toegezegd deze voor bespreking in de ministerraad te zullen
aandragen. De code kan daarmee een gelegitmeerde status krijgen en dient dan te worden gevolgd
dan wel beargumenteerd niet gevolgd. De code is van kracht voor in Nederland aan de
beursgenoteerde vennootschappen. De code heef echter een bredere pretente en zal hopelijk
breder navolging krijgen.

Op 15 december is de zogeheten Zorgbrede Governancecode gepresenteerd. Deze code is bindend
voor alle branches in de zorgsector georganiseerd in BoZ-verband en heef daarmee een groot
bereik. Beide governance codes hebben nieuwe teksten over het betrekken van de
medezeggenschap bij het interne toezicht op het bestuur, zoals dat is belegd bij de raden van
commissarissen en de raden van toezicht. Deze zijn verplicht de relate met de medezeggenschap
nader te regelen. Dit betekent dat ondernemingsraden alert moeten zijn, dat er een goede regeling
komt hoe OR en het toezicht met elkaar kunnen communiceren. 

Heijink acht aandacht voor de contacten tussen OR en RvC / RvT van groot belang. Steeds vaker
wordt er gesproken over de ’de gouden driehoek’ aan de top van de onderneming of instelling. Is er
wel een driehoek? De relate tussen bestuurder en het interne toezicht kent zo zijn gebreken, maar
wordt in de nieuwe codes uitvoerig belicht. De relate tussen OR en bestuurder is in de loop der jaren
over het geheel genomen sterk verbeterd. De relate tussen OR en commissarissen  / toezichthouder
is over het algemeen slecht ontwikkeld. Nu is er een kans dit aan te pakken. Een werkende relate
tussen OR en commissarissen/ toezichthouders is voor beide kanten van belang. De OR kan de
commissarissen van inside informaton voorzien. Dit wordt in beide  codes vooral opgehangen aan de
vraag naar de cultuur in de organisate. De OR kan door een acteve relate met de RvC / RvT winnen
aan strategische invloed aan de top en zo ook mee waken over een goed bestuur van de
onderneming / instelling. Schreiner voegt vanuit de zaal toe dat de OR kan bijdragen aan het
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realiseren van belangrijke waarden door de onderneming, zoals bijvoorbeeld in de corporate
governance code het lange termijn perspectef wordt benadrukt.

Heijink roept aanwezige opleiders en adviseurs van OR-en op dit met hun klanten te bespreken en
hen te leren hoe deze relate te hanteren. De teksten van de codes zijn te vinden op internet.

Van het Kaar ondersteunt vanuit de zaal het verhaal van Heijink. Vanuit eigen ervaring als
voordrachtscommissaris kan hij verzekeren, dat hij het normaal vindt dat een commissaris separaat
contact heef met de OR buiten aanwezigheid van de bestuurder. Uiteraard wordt de bestuurder wel
op de hoogte gesteld van het contact. Ten aanzien van de eerdere opmerking van Poortman wil hij
stellen dat hij commissaris is bij een Nederlandse vestging van een Indiaas bedrijf en dat hij nooit
heef gemerkt dat men vanuit India neerkijkt op onze regelingen. Sterker, als je kijkt naar een bedrijf
als Hoogovens (nu Tata Steel) dan mag je toch trots zijn op Nederlandse weten en regels?

Slotorum

Aan het slotorum nemen de drie inleiders, Jan Kees Looise, Martn Euwema en Frank Pot deel als
ook Jan Heijink. Een belangrijk deel van de discussies gaat over de vraag of er nog aandacht en
ruimte (budgetair) voor onderzoek op het terrein is. Een deel van de discussie is al bij de inleidingen
vermeld. 

Geconstateerd wordt dat het onderzoek is terug gelopen na het ophefen van het GBIO, de budget
beperkingen bij SZW en verminderde aandacht bij universiteiten en hogescholen. Een initatef als de
SOMz lijkt wel nodig en gezien de volle zaal ook van belang. Onderzoek op het gebied is en blijf
gewenst al was het alleen al om de aandacht van de politek en de publieke opinie te trekken. Heijink
stelt dat medezeggenschap nooit een vanzelfsprekendheid is. Als we er niet aan blijven werken zal de
medezeggenschap zoals we die kennen langzaam wegkwijnen. Hij roept de zaal op actef te blijven.  

Sluitng 

Om iets na 16.30 uur sluit Simone van Houten de discussies en dankt ieder voor de goede inbreng.
Nadat de inleiders een kleine atente hebben ontvangen, nodigt zij iedereen uit voor een hapje en
drankje en zo gewenst tot napraten. [Wat velen deden, JH]

Jan Heijink,
Culemborg 19 januari 2017
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