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          redactie: Jan Heijink 
Onderzoekersmeeting geanimeerd verlopen 
De vierde meeting van onderzoekers georganiseerd door de SOMz vond plaats op 13 september in 
de Adam Smithhal van de Utrecht School of Economics. Met een voor het uitwisselen van gedachten 
en ideeën maximale groepsgrootte van twintig deelnemers was het een geanimeerd treffen. De 
bijeenkomsten van onderzoekers hebben een vertrouwelijk karakter. Het verslag is daarom summier. 
Een iets uitvoeriger weergaven vindt u op onze website (www.somz.nl ) onder de agenda.  
Het eerste deel van de middag was gevuld met wederzijdse kennismaking en het melden van ieders 
aandachtsvelden en onderzoeksprojecten. Het valt steeds weer op dat er over de verschillende 
disciplines heen zoveel raakpunten zijn.  
Het tweede deel van de middag is gewijd aan de vereisten voor goed onderzoek. Harry van den 
Tillaart (onderzoeker verbonden aan het voormalig ITS, Radboud Universiteit) stelt drie eisen aan 
kwantitatief onderzoek centraal: de steekproef op basis van kennis van de populatie, onderzoek en 
analyse van de non-respons en voorzichtigheid met statistische significanties. Frans Kamsteeg 
(organisatiewetenschappen van de VU Amsterdam) gaat vervolgens in op de kenmerken en vereisten 
van kwalitatief onderzoek. Hij baseert zich daarbij op de zogeheten ‘etnografische methode’ als 
kwalitatief onderzoek bij uitstek. Dit soort onderzoek geeft inzicht in de processen en in de 
complexiteit binnen organisaties van groot tot klein. Hij eindigt met de stelling: ‘mixed methods’ van 
kwantitatief en kwalitatief verdienen de meeste aanbeveling. 
 
Onderzoek op het werkveld 
In 2017 gebeurt er zeker het een en ander aan onderzoek en projecten. We zijn nog in afwachting 
van publicatie door het ministerie van SZW van het Nalevingsonderzoek WOR 2017. Het rapport is 
inmiddels opgeleverd door de onderzoekers. Verder wachten we de dissertatie van Marcus Meyer 
(Universiteit Maastricht) vol verwachting af. Ondertussen zijn er een viertal rapporten uitgebracht 
over voor de medezeggenschap interessante zaken (een referendum aan de UvA, casestudies 
medezeggenschap in het VO, over kosten en opbrengsten van de medezeggenschap bij AWVN-leden 
en cases over pogingen tot participatie van flexwerkers door TNO). In het kader van toezicht heeft 
Regioplan een evaluatie gehouden van een pilot van gezamenlijke inspectie door de IGz en Inspectie 
SZW in inrichtingen voor ouderenzorg (zie de SOMz database).  Gwenny Moonen en Dennis Schwartz 
hebben een kwalitatief onderzoek gedaan naar de samenwerking in de vervoerssector tussen de 
vakbond FNV en ondernemingsraden. Als het rapport openbaar is vermelden we het op de database. 
Nog dit jaar zullen twee projecten starten gericht op nieuwe vormen van medezeggenschap: de 
ontwikkeling van een toetsingskader medezeggenschap en een project met 12 pilots van nieuwe 
vormen. Verder starten er promotie-onderzoeken waarbij medezeggenschap een rol speelt (of niet?) 
aan de Universiteit Tilburg en starten experimenten met medezeggenschap door de Radboud 
Universiteit.  Zie ook de website SOMz, onder afgerond onderzoek en lopend onderzoek.   
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Als datum voor het Jaarcongres 2018 is gekozen voor maandagmiddag 8 januari 2018, wederom ‘s 
middags in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht aan het Domplein. Als werkthema is 
besloten ‘Wetenschap, medezeggenschap en robotisering’ te nemen. Naast kennisoverdracht is ook 
informeel netwerken een beoogd doel. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met enkele 
gerenommeerde inleiders. Noteer alvast de datum van 8 januari! 
 
Workshop inclusie/uitsluiting, macht en medezeggenschap  
Er wordt een workshop in de steigers gezet te plannen in het voorjaar van 2018 voor beleidsmakers, 
onderzoekers en medezeggenschaps-praktijkmensen. Het doel is het beantwoorden van de vraag 
hoe de participatie bevorderd kan worden van (groepen) werknemers die hun stem minder (kunnen) 
laten horen: van uitsluiting naar verbinding. Enkele respectabele wetenschappers zijn inmiddels om 
medewerking gevraagd; zo heeft professor Yvonne Benschop toegezegd mee te denken. Wie wil nog 
ook meedenken? Contact: jan.heijink@somz.nl.   
 
Bestuurlijke versterking 
Danella Zuidema (trainer en adviseur medezeggenschap) treedt toe tot het bestuur van de SOMz. 
Eerder hebben we al gemeld dat Hans Schenk toetreedt tot het bestuur. Een interview met hem 
onder andere over zijn visie op de SOMz is verschenen in het OR/Magazine van september.  
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