
 
 

Nieuwsbericht 

 

Brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer 

Op 13 april 2015 heeft minister Asscher een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over “de stand 

van zaken medezeggenschap”. Over het algeheel genomen is de brief in een positieve toonaard 

gesteld. Ten aanzien van onderzoek staan in de brief enkele wetenswaardige zaken. 

Peiling naar scholing en vorming van ondernemingsraden 
Zoals wellicht bekend is de subsidie op het volgen van cursussen door ondernemingsraden in 2013 

afgeschaft en vervangen door een aanscherping in de WOR van het recht op het volgen van scholing 

en vorming van voldoende kwaliteit door leden van ondernemingsraden en van commissies van de 

ondernemingsraad. Dit recht bestond als, alleen de bepaling “van voldoende kwaliteit” is toegevoegd 

in de tekst van de WOR. In de brief meldt de minister dat de SER Commissie Bevordering 

Medezeggenschap (CBM) een tussentijdse eerste verkenning heeft uitgevoerd naar de 

ontwikkelingen in het gebruik van de scholingsfaciliteiten door de ondernemingsraden. Er zijn geen 

aanwijzingen voor een sterke terugloop van de scholing volgens deze peiling. Al zijn er toch wel 

aanwijzingen die wijzen op een terugloop en verandering in het scholingsgedrag. 

De minister stelt dat uitgebreider onderzoek nodig is voor een goed inzicht. 

Nalevingsonderzoek en een werknemerspendant  
Met het oog op onderzoek is een ander punt in de brief van belang. De brief meldt dat het ministerie 

in 2015 de reguliere “nalevingsenquête” zal laten uitvoeren. Naar aanleiding van Kamerdebatten is er 

nu ook een streven een werknemerspendant aan deze enquête te koppelen. 

 

Brief van de SOMz aan de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Voorgeschiedenis 
Zoals in eerdere berichten gemeld heeft de SOMz zich in 2014 intensief gebogen over de zaken in 

verband beide onderzoeken zoals die vermeld staan in de brief van minister Asscher. 

In mei 2014 heeft de SOMz een advies uitgebracht om in het nalevingsonderzoek naast de reguliere 

vraagstelling een bredere kwalitatieve vraagstelling op te nemen over de beleving van de 

medezeggenschap aan de werkgeverszijde. Deze enquête zou gekoppeld moeten worden op niveau 

van de onderneming aan een onderzoek aan werknemerskant naar hun beleving van de 

medezeggenschap. 

In de tweede helft van 2014 heeft de SOMz heeft kritiek geuit op de kwaliteit van de peiling door de 

SER uitgevoerd naar de ontwikkeling van het scholingsgebruik door ondernemingsraden. Vervolgens 

heeft de SOMz een bijdrage geleverd aan de gedachteontwikkeling hoe een goede peiling van de 

ontwikkeling van de scholing en vorming van ondernemingsraden wel gedaan zou kunnen worden. 



 
 
 
De brief van SOMz van 21 april aan de leden van vast Kamercommissie SZW 
De SOMz is van mening dat beide onderzoeken nodig zijn, van publieke relevantie zijn en deskundig, 
professioneel en onafhankelijk moeten worden uitgevoerd. Om dit belang, meer nog dan in de brief 
van Asscher gebeurd, te benadrukken heeft de SOMz een brief gestuurd naar de leden van de vaste 
Kamercommissie SZW. In deze brief wordt op basis van een schets van de voorgeschiedenis zoals hier 
beschreven aan de Kamercommissie gevraagd om: 
 

 De eigen verantwoordelijkheid van het kabinet voor de medezeggenschap en voor het ‘groeien 
naar een hoger niveau’ – zoals de minister het omschrijft- te benadrukken. Dit in het belang van 
het Nederlands economisch bestel, waar de medezeggenschap zo nadrukkelijk een plaats in 
heeft. 

 Er bij de CMB op aan te dringen het onderzoek naar de ontwikkeling van de scholing en vorming 
goed en degelijk te laten verrichten. 

 Aan te dringen op voortgang bij het laten uitvoeren van het gekoppeld onderzoek naar de 
naleving en de beleving van de medezeggenschap. De budgetten voor beide onderzoeken liggen 
nog onbenut op de plank. 

 
Reactie vanuit de Tweede Kamer 
De brief van minister Asscher is op 21 april besproken in de procedurevergadering van de vaste 
Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Commissie heeft besloten de minister 
uit te nodigen voor een algemeen overleg over de medezeggenschap. Deze bespreking zal 
waarschijnlijk volgens onze informatie plaatsvinden ergens in juni van dit jaar. In dat overleg zal ook 
aandacht worden geschonken aan de diverse binnengekomen reacties p de brief van de minister. 


