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1.

Korte inleiding tot het congres

Jan Heijink, voorzitter SOMz
Het thema van het Jaarcongres 2016 van de SOMz is nauw verweven met een kerndoelstelling van de
SOMz om resultaten van wetenschappelijk onderzoek toegankelijk en toepasbaar te maken voor de
praktijk van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau. De inleiders
zijn prominente vertegenwoordigers van enkele van de wetenschappelijke disciplines, die relevant
zijn voor de medezeggenschap. Voor het congres waren voor een groot deel intermediairs voor de
medezeggenschap uitgenodigd, te weten OR-opleiders, adviseurs en juristen. Dit met het oogmerk
om deze professionals in contact en in dialoog te brengen met wetenschappelijke onderzoekers op
het terrein. Wetenschappers en onderzoekers enerzijds en OR-en en ondernemingsbestuurders en
hun professionele ondersteuners anderzijds opereren in goeddeels gescheiden werelden. Dat is noch
voor de wetenschap noch voor de praktijk optimaal, zo is de gedachte achter het congres. Laten we
deze werelden bewust met elkaar in contact brengen. De collegezaal Janskerkhof 15A van de
juridische faculteit van de universiteit van Utrecht was tot de laatste stoel gevuld voor deze
bijeenkomst. Als dagvoorzitter fungeerde Johannes Kooistra (CAOP). In deze bundel treft u de door
de inleiders naderhand uitgeschreven teksten van hun presentaties plus enkele van hun dia’s. Dit
wordt gevolgd door een beknopt integraal verslag van de bijeenkomst. Teksten van de inleidingen
en het integraal verslag overlappen , maar zijn ook aanvullend op details en op discussies met de
zaal.

2.

Wetenschap en medezeggenschap: een kader en een benadering vanuit de
economie en bedrijfskunde

Jan Kees Looise, Universiteit Twente
Inleiding
In het jaarcongres 2016 (deze publicatie) van de SOMz ging het om de vraag welke inzichten op het
gebied van de medezeggenschap door `de wetenschap‘ inmiddels zijn verzameld en op welke wijze
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deze inzichten gebruikt kunnen worden door degenen die zich bezighouden met medezeggenschap
in de praktijk. Met het oog daarop wordt in deze eerste bijdrage een kader geschetst inzake de
relatie wetenschap en medezeggenschap. Vervolgens wordt dit kader toegepast op de relatie tussen
de economie en bedrijfskunde en de medezeggenschap. Maar alvorens aan deze twee hoofdpunten
te beginnen wil ik eerst stilstaan bij de relatie tussen (sociale) wetenschap en praktijk in het
algemeen en mijn eigen positie daarin.
Relatie wetenschap - praktijk
De laatste jaren wordt veel geklaagd over de ‘kloof’ tussen met name de sociale wetenschappen en
de praktijk. In een position paper getiteld “Waarom de wetenschap niet werkt zoals het moet en wat
daaraan te doen is” stelt een aantal tophoogleraren zelfs dat de sociale wetenschappen in
toenemende mate zijn losgeraakt van de nationale verhoudingen. Ze geven daarbij echter ook aan
hoe dat is gekomen. Door de sterke nadruk op wetenschappelijke toppublicaties is het toegepaste
onderzoek en de onderzoektoepassing geleidelijk in het gedrang gekomen. Universiteiten zijn
`studenten en promovendi-fabrieken’ geworden, waarin onderzoek sterk is gesegmenteerd en
gestandaardiseerd. Dat gaast ten koste van maatschappelijk relevante, maar ook van complexe en
lastig te onderzoeken thema’s zoals medezeggenschap. Aan de andere kant is er de drang tot
`valorisatie’: het omzetten van onderzoeksbevindingen in commercieel haalbare producten. Maar
wie betaalt voor de uitkomsten van onderzoek naar medezeggenschap? Er zijn dus duidelijk
aanwijsbare oorzaken voor de kloof aan de kant van de wetenschap.
Maar ook de praktijkkant is schuld aan de gegroeide kloof. Er is weinig geduld om de wetenschap
rustig zijn werk te laten doen. Resultaten moeten snel beschikbaar zijn en direct toepasbaar. Als
wetenschappelijk resultaten minder goed uitkomen worden ze al snel gerelativeerd: het is ook maar
een mening. Men realiseert zich vaak ook te weinig dat sociale wetenschappen zelden keiharde
recepten opleveren. Er wordt wel veel gesproken over evidence-based aanpakken, maar in de
praktijk leiden vaak meerdere wegen naar Rome. Sociale wetenschappen leveren vooral
oriënteringsideeën en ‘zachte recepten van handelswijzen’(Lammers, 1983). Dat wil niet zeggen dat
ze daarmee weinig zinvol zijn, maar je moet er wel genuanceerd mee omgaan. Om dat te bereiken is
het van belang dat er een permanent dialoog plaatsvindt tussen wetenschap en praktijk. In het
bovengenoemde position paper wordt gesproken over `hybrid fora’, waarbij onderzoekers en
maatschappelijke gebruikers deel uitmaken van gemende commissies. Op een aantal gebieden wordt
inmiddels met zo’n aanpak geëxperimenteerd. Gezien haar doelstelling – het bevorderen van goed
medezeggenschapsonderzoek alsmede een goede disseminatie hiervan naar de praktijk – zou de
SOMz een goed platform kunnen zijn om zo’n dialoog op medezeggenschapsgebied gestalte te
geven.
Kader
Als het gaat om de voornaamste basisdisciplines binnen de sociale wetenschappen die zich met
medezeggenschap hebben beziggehouden dan komen we uit bij:
- De psychologie
- De sociologie
- De rechtswetenschap
- De economie
Daarnaast is er nog een aantal toegepaste disciplines waar medezeggenschapsonderzoek werd en
wordt gedaan, zoals de bedrijfskunde, de bestuurskunde, de organisatiekunde, de onderwijskunde,
e.d., maar dit zijn veelal combinaties van de genoemde basisdisciplines, zij het met een hoofdaccent
op één basisdiscipline. Zo baseert de bedrijfskunde zich voornamelijk op de economie, maar maakt
ook gebruik van inzichten uit de psychologie, sociologie en – in mindere mate – de
rechtswetenschap. Bestuurskunde en organisatiekunde baseren zich vooral op de sociologie en
onderwijskunde op de psychologie, maar alle drie maken ook gebruik van inzichten uit de andere
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sociale basisdisciplines. Tegen deze achtergrond gaan we daarom uit van de volgende combinaties
van basis en toegepast disciplines:
- Psychologie/pedagogie/onderwijskunde
- Sociologie/bestuurskunde/organisatiekunde
- Rechtswetenschap/corporate governance
- Economie/bedrijfskunde
Overigens zijn de exacte grenzen tussen de disciplines niet altijd precies te trekken.
In de loop van de tijd lijkt zich een geleidelijke verschuiving van de aandacht binnen disciplines voor
medezeggenschap te voltrekken. Psychologie heeft de oudste papieren als het gaat om
medezeggenschapsonderzoek, maar de laatste decennia lijkt dit duidelijk te zijn teruggelopen1. Als
onderdeel van de `human relations’-beweging was er al vanaf WOII veel onderzoek naar participatie,
maar ook naar andere vormen van medezeggenschap (zie in ons land het eerste OR-onderzoek van
Drent en Van der Pijl in de jaren ’60). Het sociologisch onderzoek op medezeggenschapsgebied heeft
zich vooral in de periode vanaf de jaren ’60 en ’70 tot de eeuwwisseling ontwikkeld. Bekende
voorbeelden waren de onderzoeken van Hövels en Nas (Ondernemingsraden en medezeggenschap,
1976) en van Teulings (Ondernemingsraadpolitiek in Nederland, 1981). Ook de latere onderzoeken
van Looise, Heijink en De Lange (De OR en zijn bevoegdheden, 1986; Ondernemingsraden,
bestuurders en besluitvorming, 1987) en Van het Kaar en Looise (De volwassen OR, 1999) passen in
deze traditie. Met uitzondering van een enkele proefschrift heeft er decennia vanuit sociologische
invalshoek in ons land de laatste weinig medezeggenschapsonderzoek meer plaatsgevonden.
Daarentegen lijkt vanaf de jaren ’80 de rechtswetenschap in toenemende mate actief als het gaat om
medezeggenschapsonderzoek. Getuige hiervan is een groeiend aantal dissertaties en publicaties over
medezeggenschapsonderwerpen. En tenslotte zien vanaf de jaren ’90 ook bij economen en
bedrijfskundigen een groeiende belangstelling voor medezeggenschap. Het gaat dan met name om
de bijdrage van de medezeggenschap aan organisatieprestaties.
Als we het hebben over medezeggenschap kan een onderscheid worden gemaakt naar:
- Indirecte participatie of vertegenwoordigend overleg
- Directe participatie
- Financiële participatie
- Combinaties of mengvormen
De belangstelling vanuit de verschillende disciplines voor elke van deze medezeggenschapsvormen
verschilt nogal. Vanuit de psychologie richt men zich bijvoorbeeld voornamelijk op directe
participatie, terwijl vanuit de sociologie, de economie en de rechtswetenschap de aandacht vooral
uitgaat naar indirect participatie, met name de ondernemingsraad (OR) maar ook – zeker voor wat
betreft de rechtswetenschap - naar de ‘vennootschappelijke medezeggenschap’ (ook wel als
corporate governance aangeduid). Aandacht voor financiële participatie vinden we vooral in de
economie/bedrijfskunde.
Medezeggenschapsonderzoek per discipline
Aan elk van de disciplinevertegenwoordigers is gevraagd aan te geven:
1. Wat het voornaamste onderzoek naar medezeggenschap in de afgelopen jaren (sinds bv.
2000) is geweest. Dat zou bv. kunnen aan de hand van de dissertaties die op dit gebied deze
periode zijn verschenen, Maar dat kan natuurlijk ook breder door er ook ander recent
onderzoek binnen de discipline bij te betrekken.
1

Overigens was er binnen de technische wetenschappen en dan met name de ingenieurswetenschap al eerder
belangstelling voor het onderwerp medezeggenschap. Dit naar aanleiding van de opkomst van het Taylorisme
in de het begin van de twintigste eeuw vanuit Amerika. Binnen het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) was
in de jaren ’20 en ’30 van die eeuw ook een sectie sociale ingenieurs actief die ook nog voor een nader
onderzoek naar werknemersparticipatie heeft gepleit.
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2. De paradigma’s of theoretische uitgangspunten en de methodologische keuzes die ten
grondslag liggen aan het (recente) onderzoek binnen de discipline en de mogelijke
ontwikkelingen en verschuivingen daarin. En op de vraag welke opstelling de inleider daar
zelf in kiest en waarom.
3. De mate waarin inzichten vanuit het wetenschappelijk onderzoek binnen de discipline
doordringen in de praktijk van de medezeggenschap. En eveneens de vraag wat de inleider
daar zelf aan doet.
4. De visie op de toekomst van het medezeggenschapsonderzoek binnen de eigen discipline en
de wenselijkheid en/of mogelijkheid van multi-disciplinair onderzoek.
Op basis van de door SOMz verzamelde gegevens over recent afgesloten en lopend onderzoek op
medezeggenschapsgebied zijn per discipline de volgende dissertaties (v.a. 2000) bekend:
Rechten/corporate governance
- G.H.N. Kemperink (2002), Fusies, overnames en medezeggenschapsrechten
- J.J.M. van Mierlo (2013), Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en
ondernemingsrecht, Nijmegen.
- F.G. Laagland (2013), De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een
grensoverschrijdende juridische fusie, ?
- Ilse Zaal, (2014), De reikwijdte van medezeggenschap, UvA.
- Marnix Holtzer (2014), De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap.
Groningen.
Economie/bedrijfskunde
- Eric Kaarsemaker (2006), Employee ownership and Human Resource Management.
Nijmegen.
- Jan Ekke Wigboldus (2011), Bron van meerwaarde. De economische effecten van de OR,
Twente.
- Saraï Sapulete (2013), Works council effectiveness. Determinants and outcomes, Utrecht
Sociologie/organisatiekunde
- Willem Allertz (2002), Grensoverschrijdende organisatie-ontwikkeling en medezeggenschap,
Utrecht.
- Michiel Drucker (2003), Organisatieontwikkeling en medezeggenschap, Twente.
- Jan Popma (2003), Het arbo-effect van medezeggenschap, Maastricht.
Psychologie
- Patrick Vermeulen (2011), Overleg: niet voor de vorm. Participatief gedrag binnen vormen
van overleg. Tilburg.
Uit dit overzicht blijkt dat als het gaat om promotieonderzoek op het gebied van medezeggenschap
in de afgelopen periode de grootste bijdrage is geleverd door de rechtswetenschap gevolgd door de
economie/bedrijfskunde. Daarentegen was de bijdrage vanuit de traditioneel op
medezeggenschapsgebied sterke disciplines sociologie en psychologie duidelijk meer bescheiden.
Medezeggenschapsonderzoek vanuit de economie en bedrijfskunde
In dit onderzoek ligt het accent sterk op het meten van – vooral economische – effecten (zoals
productiviteit, winstgevendheid) van medezeggenschap, in het bijzonder de OR. De aanzet tot dit
type onderzoek is met name gegeven door de publicatie van de Amerikaanse economen Richard
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Freeman en Edward Lazear uit 1995 met als titel “An economic analysis of works councils”2. Deze
publicatie heeft een stroom van onderzoek naar de economische effecten van ondernemingsraden
op gang gebracht, aanvankelijk vooral in Duitsland maar later ook in Nederland. Het Duitse
onderzoek (door onder meer Dilger, 2002; Frick, 2004; Addison, 2009; Jirjahn, 2009; Müller, 2011)
betrof vooral grootschalig kwantitatief onderzoek, waarbij – met wisselend succes – gezocht werd
naar de gevolgen van de aan- of afwezigheid van een OR (Betriebsrat) op het economisch succes van
een onderneming. Het Nederlandse economisch/bedrijfskundige medezeggenschapsonderzoek (Van
Den Berg, Grift & Van Witteloostuijn, 2011 a en 2011b; Wigboldus, 2012; Sapulete, 2013) is zowel
kwantitatief als kwalitatief van aard. Het richt zich ook niet alleen op de aan- of afwezigheid van een
OR, maar ook op de het optreden van OR en bestuurder, alsmede op bredere effecten van de OR.
Onderliggende (impliciete) paradigma’s zijn vooral de human capital benadering en de resource
based view (RBV) met een accent op de bijdrage van de mens respectievelijk de institutie OR aan de
bedrijfsprestaties.
De bijdrage van het economisch onderzoek aan de medezeggenschapspraktijk betreft vooral de
vaststelling dat de OR geen schadelijk gevolgen heeft voor het economisch functioneren van de
onderneming (iets waar met name in Duitsland een tijd lang vrees voor bestond maar dat in
Nederland tot nu toe minder speelt). Integendeel, er zijn zelfs duidelijke aanwijzingen dat onder
bepaalde voorwaarden OR-en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsresultaten
(productiviteit, winstgevendheid en innovatie), al dan niet via `personeelsuitkomsten’ (satisfactie,
betrokkenheid). Twee `beïnvloedingskanalen’ van de OR lijken daarvoor het meest geschikt,
namelijk: het aandragen van suggesties en overleg met de achterban. Condities daarvoor zijn een
voldoende machtspositie van de OR en legitimiteit (vooral tot uiting komend in voldoende ORkandidaten). Hoewel het plaatje nog niet volledig is uitgekristalliseerd, is sprake van een groeiend
inzicht in de wijze waarop en de condities waaronder MZ-vormen (positief) effect hebben op
organisaties en medewerkers.
Ten aanzien van de toekomst van economisch en bedrijfskundig medezeggenschapsonderzoek kan
worden gesteld dat dit op zich waardevol is, maar dan niet te smal economisch moet worden
ingevuld. Verbreding van outputfactoren is nodig: van louter economische effecten (productiviteit,
profit) naar sociale en maatschappelijke criteria (employee and societal well being). Dat kan door de
economische/BK-benadering in te brengen in een bredere interdisciplinaire benadering. Verder moet
– in overleg met de `praktijk’ - meer werk worden gemaakt van vertaling inzichten economisch/BKonderzoek naar praktijk op macro (toekomst regelgeving?), meso (verschil tussen sectoren?) en
micro niveau (inzetten verschillende vormen van MZ met oog op verschillende gewenste effecten?).
wat dat betreft is het goed onderstaande uitspraak van Budd en Zagelmayer (2006) in het oog te
houden: “Employee participation is frequently seen as a private issue for organizations and their
employees. But employee participation involves much more than employee contributions to business
decision-making and ultimately shapes the psychological and economic well-being of individuals, the
physical and emotional health of a community’s families, and the quality of a country’s democracy”.
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-
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Dilger A (2002) Ökonomik betrieblicher Mitbestimmung. München/Mehring: Reiner Hampp
Verlag.
Freeman RB and Lazear EP (1995) An econometric analysis of works councils. In: Rogers J and
Streeck W (eds) Works Councils – Consultation, Representation and Cooperation in Industrial
Relations. Chicago: University of Chicago Press, pp. 27-52.
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Deze publicatie vormt ook de kern van het boek “Works councils. Consultation, Representation, and
Cooperation in Industrial Relations, edited by Joel Rogers & Wolfgang Streeck in 1995
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-
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Persoonlijke achtergrond







3.

Studie economische sociologie en organisatiesociologie aan VU Amsterdam (1967-1973)
(Toegepast) onderzoeker bij Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Vakcentrales (19731977)
Beleidsmedewerker sociaal beleid en medezeggenschap CNV (1977-1983)
Universitair (hoofd)docent organisatiesociologie en hoogleraar HRM aan universiteit Twente
(1983-2014)
(Toegepast) onderzoeker ITS in Nijmegen (1985-1988)
Emeritus-hoogleraar HRM (v.a. oktober 2014) en voorzitter RvA SOMz

Psychologie & Medezeggenschap, vanzelfsprekend & Ontbrekend
Martin C. Euwema

[Tekst nog niet beschikbaar, wel teksten van gepresenteerde dia’s

en zie verder 7. het kort integraal verslag.]
Topics
1. Arbeids- en Organisatiepsychologie doet zeer veel en zeer relevant onderzoek voor
medezeggenschap
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2. A&O psychologie doet zeer veel onderzoek naar directe participatie, echter nauwelijks naar
indirecte participatie / medezeggenschap
3. Onderzoek naar medezeggenschap is wetenschappelijk een Europees fenomeen.
4. Onderzoek is ideologisch of positivistisch.
5. EC stimuleert onderzoek en toepassing ervan.
6. De toekomst is aan interdisciplinair onderzoek.
7. Experimenteer samen met maatschappelijke partners en doe degelijk effect -onderzoek.
8. Kadootjes en tips
Arbeids- en Organisatiepsychologie doet veel en zeer relevant onderzoek voor medezeggenschap
Enorme hoeveelheid onderzoek rond:
- Arbeidspsychologie: Gezonde Motivatie/ stress/ burnout/ taakontwerp
- Organisatiepsychologie: leiderschap/ conflict/ teamwork/ organisatie-ontwerp
/verandermanagement
- Personeelspsychologie: beloning/ inzetbaarheid en leeftijd/ HRD
- Development / opleidingskunde: bevorderen van leren op de werkpleklevenslang leren/
employability/ diversity
Tip: Lees Gedrag en Organisatie
EC stimuleert sociale dialoog
De Europese Commissie stimuleert onderzoek en toepassing ervan via programma’s voor
wetenschappers i.s.m. praktijkorganisaties/ vakorganisatie/ opleidingsinstituten.
Er is onderkenning van de noodzaak tot vernieuwing
Experimenteer en evalueer
Experimenteer samen met maatschappelijke partners en doe degelijk effect-onderzoek naar:
- Nieuwe vormen van medezeggenschap
- Inzet van technologie (vb synthetron); bij:
- Ruimte in wettelijke kaders en met:
- Gemotiveerde en competente vertegenwoordigers
Lees:
Promoting Social Dialogue in European Organizations, te vinden op:
http://www.springer.com/us/book/9783319086040
Persoonlijke achtergrond
 1985 Studie sociale psychologie/ organisatiepsychologie/ sociologie UU
 1992 Promotie Vrije Universiteit op ‘conflicthantering in organisaties’
 1991 Organisatiepsycholoog UU
 2007 Gewoon hoogleraar organisatie psychologie KU Leuven
thema’s conflict management/leadership/OB/ social dialogue
Voorzitter Onderzoeksgroep O2L / vice-decaan HRM
Voorts: Visiting prof Tsinghua University, Beijing; Kopenhagen, Seville
Voorzitter International Association for Conflict Management
Co-director Leuven Center for Collaborative Management
Founding chair of Leymah Gbowee Fund for Female Leadership
Over 25 years professional practice as consultant/coach/mediator
Program director labor mediation at KU Leuven
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4.

Wetenschap en medezeggenschap: de juridische invalshoek

Prof. mr. L. G. Verburg,

Radboud Universiteit Nijmegen

Over de relatie juridische wetenschap en praktijk
Mijn thema concentreert zich op de vraag wat de juridische wetenschap aan de praktijk van de
medezeggenschap te bieden heeft. Hoe krijgt de relatie tussen rechtswetenschap en praktijk vorm?
Een vraag: wie leest er eigenlijk nog een medezeggenschapsrechtelijk boek? Wie komt er aan toe een
proefschrift te lezen of ten minste door te bladeren? De laatste paar jaar heb ik als promotor twee
proefschriften begeleid: de Nijmeegse proefschriften van Van Mierlo en Laagland. Voorts zagen de
proefschriften van Holtzer (Groningen) en Zaal (UvA) het licht. Kent u deze boeken? De
rechtswetenschappers publiceren onderzoeksresultaten in boeken en artikelen, maar leest de
medezeggenschapper dat?
Wie bedoelt de jurist met de aanduiding ‘praktijk’? Ik denk aan advocaten, bedrijfsjuristen en
rechters. Maar is er ook interesse bij wetgevingsjuristen, leden van de ondernemingsraad, ORadviseurs die geen jurist zijn, opleiders? Daar is niet echt iets over bekend. Bij wie staat mijn
Rood/Verburg (2013) op het bureau?
Ik weet wel hoe de aandacht voor het medezeggenschapsrecht ligt bij Nederlandse wetenschappers
en advocaten. Het gaat om een deelgebied, er is slechts ruimte voor aandacht bij de ‘happy few’.
Medezeggenschapsrecht is binnen de rechtswetenschap geen apart speerpunt van wetenschappelijk
onderzoek en het rechtsgebied heeft nergens een ‘eigen’ hoogleraar die zich volledig op dit terrein
mag concentreren. Voor mij zelf geldt wel dat medezeggenschapsrecht veel aandacht krijgt, maar
dan toch naast het arbeidsrecht. In Nijmegen doceer ik over het medezeggenschapsrecht (het maakt
50% uit van een keuzevak over ‘de onderneming en arbeid’), vooral de WOR, en geef zo kennis
(mede opgedaan in mijn jarenlange Amsterdamse advocatenpraktijk) op dit gebied door aan de
juristen van de toekomst.
Over de relatie juridische wetenschap en andere wetenschapsgebieden
Men dient zich te realiseren dat de juridische wetenschap in die zin afwijkt van veel andere
disciplines dat er nauwelijks sprake is van empirisch onderzoek. De jurist onderzoekt wetgeving,
rechtspraak en literatuur en publiceert het resultaat van dit onderzoek. Het voordeel is dat men dit
relatief goedkoop kan doen. Deze vorm van onderzoek vergt niet of veel minder werken in
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teamverband. De kosten zijn de kosten van de tijd die men uittrekt. Er is geen afhankelijkheid van de
beschikbaarheid van kostbare apparatuur en veel onderzoek kan men individueel opzetten en
afronden. Het maakt wel dat het iets lastiger is om samen te werken met andere
wetenschapsgebieden, waar men juist wel empirisch onderzoek doet.
Mijn indruk is dat de verschillende op medezeggenschapsvormen gerichte wetenschappers weinig
tot geen kennis nemen van de onderzoeksresultaten uit andere disciplines. Interdisciplinair
onderzoek op medezeggenschapsgebied is (vrijwel) non-existent. Kan dit niet beter? Bekend maakt
bemind, wat dat betreft is dit congres een aanrader. En waaraan denkt de jurist dan? Ik vermoed dat
het resultaat van zo’n samenwerking in de ogen van een jurist zou uitmonden in een bundel met
bijdragen rond een bepaald uitgekozen thema of in een rapport of advies met bijdragen die de
verschillende invalshoeken benaderen.
Tot slot valt mij op dat veel onderzoek nog nationaal van aard is. Dit kan (met iets meer geld) beter
en de ‘praktijk’ kan hier (naast financiële middelen helpen genereren) ongetwijfeld een handje
helpen in het bouwen van internationale netwerken.
Wat kan de rechtswetenschap voor de praktijk betekenen?
Ik noem:
- Duiding en verdieping: via vakpublicaties, handboeken, annotaties bij verschenen
rechtspraak, second opinions, proefschriften (ook rechtsvergelijkend)
- Inspiratiebron/overdracht kennis: onderwijs aan studenten, onderwijs in het post
academische veld, voordrachten, vraagbaak voor de praktijk
- Handreikingen voor nieuwe regelgeving: bijvoorbeeld het slot van mijn noot bij de
beschikking inzake De Miranda over een nadenken over een middenweg tussen het ‘alles of
niets’ bij het primaat van de politiek of de suggestie in mijn voordracht op het Groningse
ondernemingsrecht congres van november 2010 omtrent vormen van een contract model als
alternatief voor het dwingendrechtelijk model van de WOR ter bevordering van de creatie
van onderhandelingsruimte voor de OR. Worden dit soort ballen in de lucht eigenlijk wel
opgepakt en overwogen?
Het gaat nu veelal om verhalen waarvan niet duidelijk is wat er mee wordt gedaan en of er iets mee
wordt gedaan. Black box achtige exercities. Eigenlijk weet ik niet heel goed hoeveel ivoor de toren
van de rechtswetenschap bevat.
Interessante thema’s genoeg voor nader contact tussen rechtswetenschap en praktijk/andere
disciplines
Ik noem naast de reeds vermelde thema’s van het primaat van de politiek en meer contractmodel in
de WOR:
- De regeling van de bevoegdheden van de ondernemingsraad op grond van de WOR
betreffende een aandelentransactie (vergelijk de OK inzake Brink’s);
- Het structuurregime en de OR als belanghebbende in enquêteprocedures. Laat men hier in
de praktijk niet vaak invloed op de machtsverhoudingen liggen? Mijn indruk is dat dit
inderdaad het geval is;
- De werking van de herschikte EOR-richtlijn;
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-

De bevoegdheden van de OR bij een doorstart uit faillissement (pre-packed of niet);
De verhouding tussen de vakbond en de ondernemingsraad ten aanzien van afspraken over
arbeidsvoorwaarden;
- De positie van de OR in het licht van een doorgroeiende flexibele schil.
Kortom, er is veel te doen ten aanzien van de juridische vormgeving van het huis van de
medezeggenschap, zowel met als zonder andere wetenschapsgebieden. Als men zoekt, zal men
vinden!
Tekst van twee dia’s:
Relatie juridische wetenschap-praktijk
 Wie leest er in de praktijk nog een boek?
 Praktijk = advocaten, bedrijfsjuristen, rechters, wetgevingsjuristen (?), leden
ondernemingsraad (?), OR-adviseurs (?), opleiders (?)
 Medezeggenschapsrecht deelgebied, zowel in de wetenschap als in de praktijk: aandacht bij
‘happy few’
 NB: Medezeggenschapsrecht geen apart ‘speerpunt’ van wetenschappelijk onderzoek (ook
geen ‘eigen’ fulltime hoogleraar)
Wat de rechtswetenschap voor de praktijk is en/of kan zijn
 Duiding en verdieping: vakpublicaties, handboeken, annotaties bij rechtspraak, second
opinions, proefschriften (rechtsvergelijkend)
 Inspiratiebron/overdracht kennis: onderwijs aan studenten, onderwijs in pao-veld,
voordrachten (onlangs Brussel), vraagbaak met historisch besef (art. 19 lid 6 WEOR/regeling
geheimhouding in WOR)
 Handreikingen voor nieuwe regelgeving (slot noot in JOR bij De Miranda: tussen alles of niets
het standpuntbepalingsrecht, Groningse voordracht 2010: dwingendrechtelijk WOR-model
versus contractueel WEOR-model ter bevordering van onderhandelingsruimte OR): ‘black
box’ exercities!?
 Hoeveel ivoor bevat de toren van de wetenschap?
Persoonlijke achtergrond
 Rechten Leiden (1979)
 30 jaar (1980-2010) advocaat (tot 2000 partner LoeffClaeysVerbeke, vanaf 2000 partner
Allen & Overy)
 Vanaf 2007 hoogleraar en sinds 2010 fulltime hoogleraar sociaal recht Radboud Universiteit
Nijmegen (sinds 2012 tevens vice-decaan Onderzoek en lid faculteitsbestuur)
 Vanaf 2010 raadsheer plv. in hof Den Haag
 Medezeggenschapsrecht: praktijkervaring (transacties, procedures, adviserend), publicaties
(o.a. dissertatie 2007), rechtsprekend

5.

Wetenschap en Medezeggenschap, een sociologische benadering

Frank Pot
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Als sociologen medezeggenschap bestuderen kijken ze vooral naar structuren en
machtsverhoudingen. Dat zijn voor psychologen en juristen ook geen onbekende begrippen, maar
het zijn niet de onderwerpen waarop de aandacht in eerste instantie vooral is gericht zoals dat bij
sociologen wèl het geval is.
Medezeggenschap speelt zich af in de context van het arbeidsbestel. Als theoretisch kader om het
arbeidsbestel en de arbeidsrelatie daarin te analyseren kies ik ‘het model Van Hoof’, aangevuld met
de benadering van Mok. Van Hoof (2007)i onderscheidt in het arbeidsbestel 3 domeinen of arena’s:
de arbeidsmarkt, de arbeidsorganisatie en de (collectieve) arbeidsverhoudingen.
“In het centrum van het model staat de arbeidsrelatie, als verbindende schakel tussen de drie velden.
Deze heeft een juridische component, het arbeidscontract, waarin rechten en verplichtingen van
beide partijen worden vastgelegd. Maar in de praktijk gaat het om (veel) meer (zoals al blijkt uit het
veelvuldig gebruik van de term ‘psychologisch contract’): alle verwachtingen die werkgever en
werknemer van elkaar hebben en waarvan zij vinden dat de andere partij zich eraan hoort te houden,
of deze nu op formele of informele afspraken berusten of zelfs alleen maar op normen van goed
werkgevers- en goed werknemerschap.”
Aan de arbeidsrelatie onderscheidt Van Hoof in navolging van anderen een ruil-, een gezags- en een
samenwerkingsdimensie. De arbeidsrelatie, de interactie tussen werkgever en werknemer, heeft
inhoudelijk betrekking op arbeidstaken en arbeidsvoorwaarden. Mok (2015)ii noemt dat
‘arbeidstaakbeheersing’ en ‘arbeidsvoorwaardenbeheersing’. Arbeidstaakbeheersing verwijst naar
de mogelijkheid van managers en werkenden om beslissingen te beïnvloeden over de organisatie en
verdeling van het werk alsook over de aanpak en de methode van uitvoering. Het begrip verwijst
tevens naar het streven om het voor die beslissingen noodzakelijke overzicht te hebben over de
totaliteit van het productieproces, door Mok systeeminzicht genoemd. Arbeidstaakbeheersing en
arbeidsvoorwaardenbeheersing kunnen gekenmerkt worden door strijd of door co-creatie en alles
daar tussenin, afhankelijk van vele factoren.
De sociologische benadering wil ik illustreren aan de hand van de discussie over ‘technologische
ontwikkelingen en arbeidsbestel’ waarover ik elders publiceerde.iii
Medezeggenschap als antwoord op ‘ontscholing’ en ‘uitmergeling’
Om precies te zijn wil ik beginnen in het jaar 1911 toen de Delftse ingenieur Theo van der Waerden
(1876 – 1940)iv promoveerde op een onderzoek dat de titel droeg “Geschooldheid en techniek:
onderzoek naar den invloed van arbeidssplitsing en machinerie op de mate van vereischte oefening en
bekwaamheid der arbeiders". En u raadt het al, dat ging over hetzelfde onderwerp als waarover wij
nu spreken. De aanleiding was de invoering van het Taylorstelsel of ‘wetenschappelijk
bedrijfsbeheer’. In de jaren ’20 sprak men van ‘rationalisatie’. Op basis van zijn onderzoek
concludeerde Van der Waerden dat de arbeidssplitsing leidde tot uitholling van het vakmanschap. Hij
noemde dat ‘ontscholing’. Die zou voor de arbeiders ook tot ‘vervreemding’ (van hun arbeid, van
zichzelf en van hun medemens) leiden. Tevens leidde het machinetempo als gevolg van
mechanisering en de prestatiebeloning tot ‘uitmergeling’ van de arbeiders. Wie kent niet de
beroemde film ‘Modern Times’ van Charlie Chaplin over de lopende band. Tenslotte vond Van der
Waerden het stelsel gevaarlijk voor de vakbonden omdat de arbeiders tegen elkaar werden
uitgespeeld en hun solidariteit doorbroken.v Overigens verwachtte Taylor dat het ‘wetenschappelijk
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bedrijfsbeheer’ iedereen optimaal tot zijn recht zou laten komen waardoor vakbonden overbodig
zouden zijn. Van der Waerden was niet principieel tegen de nieuwe wijze van organiseren en de
nieuwe technologie. Hij onderkende echter de dilemma’s die daarmee samenhingen. Hij
verwelkomde de technische vooruitgang. Die zou tot hogere productiviteit en daardoor meer
algemene welvaart en tot oplossingen van problemen met gezondheid en arbeidsomstandigheden
kunnen leiden. Ook de vakbeweging op wier congressen hij vaak sprak verwachtte daar veel van. Zijn
inzet was om de negatieve effecten te verminderen. Het pleidooi van Van der Waerden en de
vakbeweging was daarom om in de fabrieken en werkplaatsen vertrouwenspersonen aan te stellen
die “meespreken in alle loon- en arbeidsverhoudingen, bij de bepaling van het arbeidstempo, de
afmattingsgrens, de arbeidsduur en de hoogte van de tarieven”. In 1923 publiceerden NVV en SDAP
de brochure “Bedrijfsorganisatie en Medezeggenschap”. Het NVV concludeerde in 1929: “De directe
werking van rationalisatie is bijna altijd de uitschakeling van arbeidskrachten. Vaak schept zij echter
op den duur weer werkgelegenheid.” Het NVV pleitte voor “planmatige overbrenging van door
rationalisatie vrijgekomen arbeiders naar andere bedrijfstakken en in de overgangstijd behoorlijke
ondersteuning door werkloosheidsverzekering.” vi Veel van deze overwegingen kregen een plek in de
collectieve arbeidsovereenkomsten. Er kwam wetgeving op het gebied van werktijden (achturendag
en acht-en-veertigurenweek), er kwamen meer regels voor veiligheid en er werd een stelsel van
sociale zekerheid opgebouwd (Arbeidswet 1919; Veiligheidswet 1934).
Kijken we dan nu naar onze tijd dan zou je kunnen zeggen dat de omstandigheden ingrijpend zijn
gewijzigd, maar dat de aard van de dilemma’s hetzelfde is gebleven: werkgelegenheid op de korte
versus de lange termijn; productiviteit versus kwaliteit van de arbeid, vakmanschap versus welvaart.
Ook de aard van de oplossingen is nog hetzelfde: medezeggenschap, cao’s en wetgeving.
Automatisering in de jaren zestig en zeventig
In de jaren zestig waren er initiatieven om extreme arbeidsdeling (kort cyclisch werk en
‘taakverarming’) terug te dringen. Daarbij hielp het dat de ‘human relations’ benadering in Nederland
voet aan de grond had gekregen. De Commissie Opvoering Productiviteit van de SER startte een
groot programma om werkstructurering en werkoverleg te bevorderen. Tegenwoordig zouden we
dat praktijkgericht onderzoek noemen. In het werkoverleg op afdelingsniveau zou moeten worden
besproken hoe technische processen en werkorganisatie zouden kunnen worden verbeterd.
Werkstructurering kende de vormen taakroulatie, taakverruiming (meer taken op hetzelfde niveau)
en taakverrijking (toevoeging van moeilijker taken). De vakbonden begonnen met het zogenaamde
‘bedrijvenwerk’ of ‘vakbondswerk in het bedrijf’, waarmee men meer hoopte te bereiken dan met de
cao-onderhandelingen alleen of met de formele medezeggenschap van de ondernemingsraad alleen.
In de jaren zeventig lag het initiatief aanvankelijk bij de vakbeweging, die de strijd voor betere
arbeidsvoorwaarden onderdeel maakte van de strijd voor een betere kwaliteit van de arbeid
(arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden). Dat veel
managers verantwoordelijkheden lager in de organisatie legden was niet genoeg. Vaak werden
daaraan niet de bevoegdheden toegevoegd om die verantwoordelijkheden waar te maken. “Geen
kilo verantwoordelijkheid voor een ons medezeggenschap” sprak een bekende vakbondsleider. In
1979 werd bij wetswijziging de ondernemingsraad een zelfstandig orgaan binnen de onderneming
met meer bevoegdheden (informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht).
Ondernemingen gaven meer aandacht aan ‘sociaal beleid’.
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Eind jaren zestig ging het debat rond nieuwe technologie vooral over de automatisering waarvan
werd verwacht dat die nog voor het einde van de eeuw zou leiden tot een driedaagse werkweek en
misschien een vorm van basisinkomen. Sommigen verwachtten een verdergaande ‘de-kwalificatie
van de arbeid’, anderen daarentegen juist een afname van de ‘vervreemding’. Dat paste allebei in de
toenmalige polarisatiethese: een gering aantal functies wordt rijker van inhoud (regradatie), een
groot aantal armer (degradatie). Er werd gesproken van ‘winnaars’ (regradatie) en ‘verliezers’
(degradatie). In de Economische Structuurnota (Nota Selectieve Groei) van 1976 wordt gewezen op
de discrepantie tussen de voortgeschreden arbeidsdeling enerzijds en de hogere opleiding en
toegenomen mondigheid van werknemers anderzijds. De opstellers van de nota verwachtten echter
dat door de technologische ontwikkeling de vraag naar arbeid van (semi-)hoger en middelbaar
niveau zou toenemen en dat die naar lagere en ongeschoolde arbeid zou teruglopen. Verbetering
van arbeidsplaatsen, al dan niet met subsidie, achtte men een voldoende maatregel. Die
verwachting kwam niet precies zo uit. Later onderzoek naar de ‘kwalitatieve structuur van de
werkgelegenheid’ in deze periode (1960 – 1977) bevestigde dat er ook in Nederland sprake was van
polarisatie met per saldo een degradatie van de functiestructuur.vii
Eveneens interessant was de conclusie uit het wetenschappelijk debat dat er geen rechtstreeks
verband is tussen de technologische ontwikkeling en de organisatie van de arbeid. Zowel keuzes ten
aanzien van de productietechniek als die ten aanzien van de arbeidsorganisatie worden bepaald door
economische rationaliteit. Technologisch determinisme werd vervangen door economisch
determinisme. Wanneer een bedrijf in een stabiele markt zijn producten kwijt kan, is een
‘mechanisch regime’ (bureaucratisch, rechten en plichten) zo gek nog niet. Maar als de markt in
beweging is en er productdifferentiatie en innovatie wordt gevraagd dan is een ‘organisch regime’
(interactie, betrokkenheid) doeltreffender.viii
Micro-elektronica en robots in de jaren tachtig en negentig
Begin jaren tachtig kreeg de automatisering een impuls door de toepassing van micro-elektronica en
informatietechnologie. Robots deden hun intrede in de serieproductie evenals workflow
managementsystemen. Automatisering werd flexibel programmeerbaar. In de procesindustrie
(chemie, voeding) werden analoge besturingssystemen vervangen door digitale. Van de
‘chiptechnologie’ werd verwacht dat veel mensen die niet zouden kunnen bijbenen en dat die de
arbeidsmarkt zou verstoren.ix Er werd voor gewaarschuwd dat nu ook denkwerk (cognitieve arbeid)
opgedeeld en geautomatiseerd kon worden. Ging het honderd jaar geleden om de ‘ontscholing’ van
de vakman, nu om de ‘ontscholing’ van de kenniswerker. Later is dat wel ‘digitaal Taylorisme’
genoemd, of Taylorisme 2.0 met ‘digitale sweatshops’ (programmeerwerk; call centers). In 1980 nam
de regering een standpunt in ten aanzien van de aanbevelingen van de ‘Adviesgroep
maatschappelijke gevolgen van de micro-elektronica’, de zogenaamde Commissie Rathenau. Zij wilde
onder meer de ‘deklassering van functies’ zo goed mogelijk opvangen en beleidsonderbouwend
onderzoek instellen naar de gevolgen van de micro-elektronica. Er kwamen een Subsidieregeling
Arbeidsplaatsenverbetering en een meer specifieke Regeling Functieverbetering.x Het advies van de
Commissie Rathenau om de bevolking mee te laten praten en denken over onderwerpen als
automatisering is nog steeds actueel. Het onderzoek naar de kwalitatieve structuur van de
werkgelegenheid werd voortgezet en uitgebreid met onderzoeksprojecten op het gebied van ‘arbeid
in de informatiemaatschappij’.xi
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De discussie ‘technologie en arbeidsmarkt’ ging nog steeds over ‘de kwalitatieve structuur van de
werkgelegenheid’. Later onderzoek naar de periode 1977 – 1985 liet zien dat er sprake was van een
globale regradatie van de functiestructuur.xii Duitse onderzoekers vroegen zich af of ‘het einde van
de arbeidsdeling’ in zicht was.xiii Het zou niet zozeer de technologie zelf zijn die bepalend is als wel
het feit dat die nieuw is waardoor werknemers nieuwe dingen moeten kunnen leren, kinderziektes
oplossen, enz. Min of meer uitontwikkelde technologieën, zoals de niet-programmeerbare
automatisering in de jaren zeventig zouden eerder leiden tot standaardisering van werk en
degradatie.xiv Onderzoek rond 1990 liet zien dat robotisering zowel tot taaksplitsing als tot
taakintegratie leidt.xv Dat technologische innovatie naast het doen verdwijnen van arbeidsplaatsen
ook nu weer nieuwe werkgelegenheid zou scheppen werd begin jaren tachtig betwijfeld. Later
onderzoek liet echter zien dat de werkgelegenheid in die periode toch groeide, al is de rol van
technologie daarin moeilijk aan te geven.
Ook in de jaren negentig is er over het algemeen sprake van regradatie, met uitzondering van de
jaren ’92 – ’94 waarin de economische groei stagneerde.xvi,xvii Over de hele periode 1960 – 1999 kan
worden gezegd dat het aandeel van de hogere functieniveaus is toegenomen ten koste van het
aandeel van de middenniveaus. Het aandeel van de lagere niveaus is nauwelijks kleiner geworden.
Evengoed wordt in de jaren negentig weer gesproken van ‘overscholing’ omdat de opleidingsniveaus
sneller zijn gestegen dan de functieniveaus.
Interessant is dat onderzoek liet zien dat het economisch determinisme genuanceerd moest worden.
Hoe het werk wordt georganiseerd blijkt minder af te hangen van economische factoren als wel van
gekozen management stijlen, abstracter gezegd: beheersingsregimes. Recent is dat nog weer
onderbouwd met onderzoek van Bloom en Van Reenen.xviii De leiding kan kiezen voor ‘command and
control’, maar ook voor ‘participation and trust’ en die keuze is niet in de eerste plaats economisch
bepaald. Management stijlen die economisch niet optimaal zijn leiden vaak een taai betaan. In de
organisatiewetenschappen leidde dit tot het gebruik van het begrip ‘organizational choice’. In
Nederland publiceerde Ulbo de Sitter in 1981 zijn studie (in opdracht van de WRR) ‘Naar nieuwe
fabrieken en kantoren’ waarin hij zijn sociotechnische ontwerptheorie uiteenzette die tegelijkertijd
en integraal betere organisatieprestaties, een betere kwaliteit van de arbeid en betere
arbeidsverhoudingen mogelijk maakt.xix Een beroemde uitspraak van De Sitter, naar aanleiding van
het mislukken van veel automatiseringsprojecten, is: “Eerst organiseren, dan automatiseren”. Een
tweede beroemde uitspraak is: “Het zijn niet de problemen die stress veroorzaken, maar de
belemmeringen om ze op te lossen”, onvoldoende autonomie binnen de functie en onvoldoende
werkoverleg
dus.
Van
1986
tot
1995
entameerde
de
overheid
het
onderzoeksstimuleringsprogramma Technologie, Arbeid en Organisatie (TAO), dat theoretisch op de
sociotechniek was gebaseerd.
Variaties op de sociotechnische ontwerptheorie zijn ook terug te vinden in het programma ‘Anders
Werken’ van werkgeversvereniging NCW dat startte in de jaren tachtig, in opvattingen over kwaliteit
van de arbeid bij de vakbeweging (leermogelijkheden, reductie van stressrisico’s) en in de uitwerking
eind jaren tachtig van artikel 3 ‘Welzijn bij de Arbeid’ van de toenmalige Arbeidsomstandighedenwet.
De uitwerking van dat artikel in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken ging onder andere
over goede ergonomische omstandigheden, het terugdringen van kort cyclisch werk, taakverrijking
(makkelijke én moeilijke taken), taakautonomie en informatieterugkoppeling.xx xxi
Talloze
adviesbureaus gingen aan de slag met het concept (semi)autonome taakgroepen.
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Technologische en sociale innovatie begin van deze eeuw
Hoe min of meer dezelfde problemen en oplossingen worden benoemd, welke begrippen daarvoor
worden gebruikt, verschilt in elke historische periode. Dat hangt samen met de politieke, culturele en
wetenschappelijke context van die tijd. Nieuwe begrippen kunnen bovendien een nieuw elan
uitstralen, dat tot nieuwe activiteiten leidt, vaak in het voetspoor van activiteiten uit eerdere
periodes.
Dat was ook aan het begin van deze eeuw het geval. Toen kwam het gebruik van het begrip ‘slimmer
werken’ op (het slim verbinden van technologie, organisatie en personeel: TOP-model) en vonden
werkgevers- en werknemersorganisaties elkaar in het Platform Slimmer Werken (2004), later in het
Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (2006 – 2012), waaraan ook kennisinstellingen
deelnamen en dat voor een deel projectmatige steun kreeg van de overheid.xxii De overheid had
enkele stimuleringsregelingen, zoals ‘Leren Excelleren’ en ’Sociale Innovatie’ (met ESF-geld).
Inspiratie werd onder andere gevonden in stimuleringsprogramma’s en nationale initiatieven in
landen zoals Duitsland, Finland, Ierland, UK, Noorwegen, Denemarken en Vlaanderen. In het
Europese beleid wordt de term ‘workplace innovation’ gebruikt.xxiii Sociale innovatie is een aanvulling
op de eenzijdige aandacht voor technologische innovatie. “Samenvattend kan worden gezegd dat het
begrip sociale innovatie betrekking heeft op het participatief en in onderlinge samenhang
vernieuwen van arbeid, organisatie en personeelsbeleid om het functioneren van mensen te
verbeteren teneinde zowel de organisatieprestaties, de kwaliteit van de arbeid als de arbeidsrelaties
op een hoger niveau te brengen. Dit zal uiteraard bijna altijd ook in samenhang met technologische
innovatie gebeuren.”xxiv Die organisatieprestaties zijn vooral de arbeidsproductiviteit en het
innovatief vermogen van de organisatie. Daarnaast hebben de vakbonden ingezet op ’gewoon goed
werk’ om degradatie, werkonzekerheid, slechte beloning en slechte arbeidsomstandigheden in het
onderste segment van de arbeidsmarkt tegen te gaan en de vorming van een ‘precariaat’ te
voorkomen.
Over hoe de kwalitatieve structuur van de werkgelegenheid zich de afgelopen 15 jaar precies heeft
ontwikkeld zijn we lang in onzekerheid gebleven omdat bestaande onderzoeksprogramma’s niet
werden gecontinueerd. Het CPB-rapport ‘Baanpolarisatie in Nederland’ van 2015xxv heeft daaraan
een einde gemaakt. De titel geeft de conclusie al weer. Het hogere en het lagere segment groeien;
het middensegment wordt kleiner. Het CPB ziet een verband met nieuwe technologie.
“Technologische verandering leidt tot een hogere productiviteit en meer werkgelegenheid. Hierdoor
neemt de welvaart toe. Tegelijkertijd is de verdeling van die welvaart een toenemende bron van
zorg. De opkomst van ICT vanaf de jaren tachtig heeft geleid tot een toename van loonongelijkheid
tussen hoog- en laagopgeleiden en recentelijk tot een daling van de werkgelegenheid en druk op de
lonen van middelbaaropgeleiden.” Overigens blijkt uit een Europese werknemersenquête dat –
anders dan vaak wordt gedacht – functies van hoger opgeleiden vaker onderhevig zijn aan
technologische veranderingen dan functies van lager opgeleiden.xxvi In de toekomst kunnen we meer
inzicht verwachten als het Nederlandse Skills Survey herhaald gaat worden.
Inmiddels hebben we het parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid gehad. Bij het
bedrijfsleven komen natuurlijk ook mislukkingen voor, maar die worden niet altijd voor de
buitenwereld zichtbaar. Het zou best kunnen dat zulke projecten vooral mislukken of suboptimaal
blijven doordat men niet eerst de organisatie optimaliseert voordat men gaat digitaliseren en
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doordat men niet of onvoldoende de gebruikers bij het ontwerp betrekt. Zulke digitalisering kan
beperkingen opleveren op de gebieden efficiency en kwaliteit. Steeds vaker komt bijvoorbeeld aan
de orde dat baliemedewerkers hun klanten niet op maat kunnen bedienen door de rigiditeit van de
software, die de medewerker geen autonomie geeft en geen creativiteit toestaat. Mede om
werknemers ook hierover te kunnen laten meepraten is het belangrijk dat leerlingen in het onderwijs
al leren programmeren.
Lessen voor nu. Het creëren van innovatie- en veranderpotentieel
Inmiddels zijn we ten opzichte van de vorige golf nieuwe technologie weer 30 jaar verder. Relatief
nieuwe dilemma’s zijn ‘operational excellence’ versus innovatie, korte termijn bonussen versus
langetermijnstrategie en gedigitaliseerde standaardisatie versus maatwerk. De omstandigheden zijn
veranderd. Micro-elektronica en informatietechnologie zijn nu gekoppeld aan communicatietechnologie en de miniaturisering maakt steeds krachtiger computers mogelijk. We spreken over
‘intelligente machines’ en ‘het internet der dingen’. De economie is veel mondialer geworden. De
beroepsbevolking veroudert en zal krimpen tenzij de immigratie toeneemt.
Mogen we van deze nieuwe technologie opnieuw per saldo een regradatie van de functiestructuur
verwachten? En wanneer die over 10 – 15 jaar is geïmplementeerd opnieuw een per saldo
degradatie? Zal er naast verlies van werkgelegenheid weer nieuwe werkgelegenheid ontstaan? Wie
zijn de ‘winnaars’ en wie de ‘verliezers’? Wie kan wat doen om op nieuwe ontwikkelingen te
anticiperen?
De omstandigheden zijn veranderd, maar de dilemma’s en de hoofdlijnen in de discussies zijn
hetzelfde gebleven als 30 jaar geleden, 50 jaar geleden, zelfs 100 jaar geleden. We hebben daarvan
kunnen leren dat ‘winnaars en verliezers’ niet zozeer het gevolg zijn van technologische
ontwikkelingen als wel van hoe belanghebbenden arbeid en arbeidsmarkt organiseren. Laten we dan
ook niet weer opnieuw het wiel gaan uitvinden, maar bekende oplossingen aan de nieuwe
omstandigheden aanpassen. Natuurlijk zijn er mensen die zeggen dat het nu ècht anders is. We
zullen zien of die gelijk krijgen.
Die bekende oplossingen zijn: een sterke sociale dialoog op nationaal en sectorniveau, participatief
leiderschap in organisaties en verbetering van de kwaliteit van de arbeid. De ‘organisational choice’ is
nog steeds de dominante opvatting in de wetenschap. Het rapport van het Rathenau Instituut zegt :
“Machines uit het eerste en tweede machinetijdperk bieden mogelijkheden om respectievelijk
fysieke en cognitieve arbeid van mensen over te nemen. Of die mogelijkheden al dan niet benut
kunnen worden, hangt echter af van de manier waarop productie en arbeid georganiseerd worden.´
Medezeggenschap
Terug naar de medezeggenschap. Ook op dat vlak zijn nieuwe ontwikkelingen gaande. Er zijn onder
andere experimenten met nadruk op infomeel overleg en minder nadruk op wettelijke
bevoegdheden, er is veel aandacht voor het verbeteren van de relatie tussen OR-leden en
bestuurder. In het HR-beleid is er meer aandacht gekomen voor het ontwikkelen van een betere
relatie tussen leidinggevende en medewerker, om daarin meer ‘gelijkwaardigheid’ te brengen. In
steeds meer organisaties worden medewerkers in het werkoverleg bij verbeteringen en
veranderingen betrokken. Tegelijkertijd lijkt de invloed van ondernemingsraden af te nemen en
worden vakbonden minder serieus genomen of zelfs aan de kant gezet. Hier is een verschuiving van
machtsverhoudingen aan de gang in het nadeel van werknemers. Je hoort het ook in hoe erover
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wordt gesproken. In sommige verhalen lijkt het wel of volwassen arbeidsverhoudingen bestaan uit
goede gesprekken tussen medewerker en baas, tussen bestuurder en OR op basis van vertrouwen.
Die goede gesprekken moeten er zijn, maar ik vind dat onvolledig en potentieel misleidend.
‘Onvolledig’ omdat echte betrokkenheid en innovatief gedrag worden mogelijk gemaakt door de
organisatie van het werk, dat wil zeggen autonomie op functieniveau en werkoverleg op
afdelingsniveau. We noemen dat ‘directe participatie’. ‘Potentieel misleidend’ omdat het bestaan
van structureel ongelijke machtsverhoudingen wordt genegeerd. Goede gesprekken, ‘directe
participatie’ en vertrouwen, het kan en moet allemaal veel beter en meer, maar de formele
medezeggenschap en de collectieve onderhandelingen met vakbonden hebben hun eigen plaats
daarnaast en zijn onmisbaar om iets van een machtsevenwicht in arbeidsorganisaties en op de
arbeidsmarkt te realiseren.
Tekst van twee dia’s
Dia:
 Vernieuwing is altijd nodig, bij voorbeeld om flexwerkers en ZZP-ers te betrekken. Er moet
experimenteerruimte zijn.
 Een beter gesprek tussen bestuurder en OR is onvoldoende.
 Directe participatie of werknemersparticipatie of informele medezeggenschap is zeer
belangrijk voor de bedrijfsresultaten en de kwaliteit van de arbeid, maar principieel iets
anders dan formele medezeggenschap. Doelen en machtsverhoudingen in beide situaties
verschillen.(vgl. Manshanden in Zeggenschap 3-2015)
 Wie dat ontkent of negeert houdt zichzelf voor de gek en zal – ondanks alle inspanningen –
teleurgesteld worden.
Dia:
 ‘Winnaars en verliezers’ zijn niet zozeer het gevolg van technologische ontwikkelingen als
wel van hoe belanghebbenden arbeid en arbeidsmarkt organiseren.
 Daarbij spelen (collectieve) arbeidsverhoudingen een belangrijke rol en dat zijn per definitie
machtsverhoudingen: wie beheersen in welke mate arbeidstaken en arbeidsvoorwaarden
 Visie betrokkenen, werknemersinbreng, sociale dialoog, subsidies MKB, onderzoek en
regelgeving om uitwassen te voorkomen.
Persoonlijke achtergrond
 Frank Pot (sociologist) is professor emeritus of Social Innovation of Work and Employment at
the Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen.
 Currently he is Chair of the Advisory Board of the ‘European Workplace Innovation Network
(EUWIN)' of DG Enterprise and Industry (2013 - 2017) and member of the Scientific Advisory
Board of SI-DRIVE (Social Innovation: Driving Force of Social Change; FP7; 2014 - 2018).
 At the Netherlands Organization of Applied Scientific Research (TNO) he was director of
research at TNO Quality of Life (2005 - 2007) and director of TNO Work and Employment
(1996 - 2005).
 From 1991 - 1999 he was part-time professor of Work and Technology at the University of
Leiden.
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6.

De brug tussen wetenschap en praktijk

Dr. Jan Ekke Wigboldus
Mijn achtergrond
Geïntroduceerd te worden als dr. Wigboldus na een reeks van hooggeleerde wetenschappers vóór
mij voelt apart aan, een beetje als de meest bekende doctor in Nederland, dr. Akkermans.
Mijn bijdrage gaat over de brug tussen wetenschap en praktijk en dan bedoel ik de praktijk van de
medezeggenschappers zelf, de OR-leden. Zelf heb ik sinds 1984 met een zeer groot aantal
ondernemingsraden mogen samenwerken, veelal uit het bedrijfsleven en veel minder uit de
overheid. Vaak ook dochters van internationale bedrijven.
Na een lange loopbaan, ook in het management, bij SBI training & advies, viel mijn promotie in 2011
aan de Universiteit Twente bijna precies samen met de start als zelfstandig ondernemer.
Mijn proefschrift (Jan Kees Looise als promotor, André Nijhof als co-promotor) droeg de titel ‘Bron
van meerwaarde. De economische effecten van de ondernemingsraad.’
Wetenschap
Promotie-onderzoek naast een baan als adviseur en trainer voor ondernemingsraden was leven in
twee werelden. Elk met een geheel eigen dynamiek, planningshorizon, deadlines.
Mijn onderzoek kwam voort uit nieuwsgierigheid naar de vraag of en hoe een ondernemingsraad
naast zijn sociale functie ook een economische betekenis binnen een bedrijf kan hebben. Duidelijk
werd dat de vraag of de ondernemingsraad een positief economisch effect heeft zeer uitvoerig in
Duitsland is onderzocht en dat die onderzoeksvraag hoge eisen stelt aan het controleren van tal van
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storende variabelen. Uiteindelijk werd mijn onderzoeksvraag: hoe kan een ondernemingsraad zulke
effecten bewerkstelligen en dat deed ik op basis van uitgebreide case studies naar processen waarin
de OR aannemelijke positieve effecten had geproduceerd.
Mijn onderzoek was dan ook voornamelijk inductief en beoogde een bijdrage aan theorievorming
over de wijze waarop een OR positieve economische effecten kan veroorzaken.
Behoeften vanuit de praktijk
Naar mijn indruk is er steeds meer sprake van een praktijk zonder wetenschap. Onderzoek door SZW
geïnitieerd is verdwenen; die rol heeft het ministerie doorgeschoven naar de SER die deze nog niet
zichtbaar heeft overgenomen. Het GBIO verdween en daarmee de stimulerende en faciliterende rol
die dat instituut ook op onderzoeksgebied had.
Ook is het aantal leerstoelen met medezeggenschap als een grote component volgens mij nogal
achteruit gegaan.
Misschien is het medezeggenschapsonderzoek wel een slachtoffer van de door Looise genoemde
valorisatietendens, want wie is of zijn de betalende opdrachtgevers voor dergelijk onderzoek?
Wel zijn er behoeften vanuit de praktijk waarin wetenschappelijk onderzoek zou kunnen voorzien, of
meer zou kunnen voorzien.
1. Onderzoek als inspiratiebron voor de praktijk. En dan vooral in de vorm van toegankelijk
beschreven case studies waaraan een OR zich kan spiegelen. Hoe kan invloed vergroot worden, wat
vergroot de effectiviteit van een OR?
2. Onderzoek als referentiepunt kan ondernemingsraden én bestuurders helpen om te bepalen wat
redelijk en gangbaar is. Hoeveel tijd is voor OR-werk nodig, hoe is de doorlooptijd van
adviesaanvragen, hoe kan het contact tussen OR en RvC eruit zien, enzovoort. Vooral surveys kunnen
hierbij helpen, liefst in een vorm die na vijf jaar opnieuw uitgevoerd wordt. Terzijde, is het u ook
opgevallen dat we sinds 1999 geen grootschalig en breed onderzoek meer zagen als opvolger voor
De Volwassen OR van Van het Kaar en Looise?
3. Onderzoek als scheidsrechter is vooral op juridisch terrein gewenst. Het toegankelijk maken van
rechtspraak, het verzorgen van annotaties daarbij, het interpreteren van juridische voorschriften –
het kan helpen om de praktijk duidelijkheid te verschaffen en te voorkomen dat conflicten nodeloos
lang slepen of dat de OR bij dergelijke conflicten automatisch het onderspit delft.
4. Wetenschap kan ook een belangrijke rol spelen bij vernieuwing van medezeggenschap. Vooral zo’n
vijf jaar geleden was er een hausse van voorstellen en ideeën die verkocht werden als vernieuwing. Ik
heb er vaak tenenkrommend naar gekeken hoe ondoordacht en cosmetisch deze ideeën waren.
Wetenschappers kunnen niet alleen helpen diepgang aan te brengen, maar zijn vaak ook een
geschikte partij voor zowel OR als management om vernieuwingsprojecten te begeleiden. En
bovendien kan zo bijgedragen worden aan publicatie en transfer van nieuwe kennis.
Medezeggenschap als onderzoeksterrein
Het terrein van de medezeggenschap is vanwege de complexe sociale dynamiek een interessant
onderzoeksterrein voor verschillende academische disciplines.
Naar mijn idee is er een goede samenwerking nodig tussen sociale partners (bijvoorbeeld via de SER)
en universiteiten en kennisinstituten om een goede infrastructuur te creëren voor onderzoek. Dan
denk ik vooral aan toegang tot fondsen en beschikbaarheid van databanken. Duitsland met o.a. de
Hans Bökckler Stiftung is hierbij een inspirerend voorbeeld.
Voor de wetenschap is een goede interactie met de praktijk waardevol omdat daardoor leemtes in
onderzoek en behoeften duidelijker worden.
De brug tussen wetenschap en praktijk wordt gevormd door de moderatoren, zoals opleiders,
adviseurs, juristen, advocaten, vakbondsbestuurders. Echter, een groot deel van hen werkt in een
commerciële setting en aandacht voor onderzoek en studie staat onder voortdurende druk van
toepasbaarheid, verkoopbaarheid.
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Ondernemingsraden zijn van nature sterk gericht op direct toepasbare kennis en vaardigheden. Ze
staan echter wel open voor inbreng vanuit onderzoek, mits dat maar vertaalbaar is naar hun eigen
praktijk.
Vragen voor de discussie
De volgende vragen lijken mij relevant voor deze bijeenkomst maar ook voor toekomstige
activiteiten van SOMz.
1.
Hoe kan bestaand wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijk gemaakt worden voor de
praktijk?
2.
Hoe staat het met de bereidheid tot samenwerking tussen wetenschap en praktijk (Looise)?
3.
Hoe kan de opdrachtgeversrol voor MZ-onderzoek worden ingevuld?
4.
Hoe kan MZ als onderzoeks- en publicatieterrein aantrekkelijker worden (Euwema)?

7
Beknopt integraal verslag van het congres 11 januari 2016
verslaglegging:

Harry Hartmann, CAOP
Het thema van de dag heeft betrekking op de doelstelling van de SOMz om de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek toegankelijk en toepasbaar te maken voor de praktijk van de
medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau. Het doel van dit congres is
om de intermediairs voor de medezeggenschap, te weten OR-opleiders, adviseurs en juristen, in
contact en in dialoog te brengen met wetenschappelijke onderzoekers op het terrein. Hieronder
volgt de samenvatting van 5 lezingen.
1. De relatie tussen wetenschap en medezeggenschap. Prof. Dr. Jan Kees Looise
Achtergrond spreker: emeritus-hoogleraar HRM aan de Universiteit Twente en voorzitter Raad van
Advies SOMz. Van huis uit is hij economisch organisatiesocioloog. Hij is mede-auteur van “De
volwassen OR”, verslag over invloed ondernemingsraden. Een recent project is onder meer
veranderingen in de medezeggenschap bij Ahold. In korte voordracht komen twee onderwerpen aan
de orde. De relatie wetenschap en praktijk in de medezeggenschap en als tweede de bijdrage van de
economische wetenschap met inbegrip van de bedrijfskunde.
Relatie wetenschap en praktijk
De wetenschappelijke kant heeft een ontwikkeling richting academisering doorgemaakt. De focus ligt
steeds meer op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Tevens is er de focus op internationale
artikelen. Gevolg: minder aandacht voor de toegepaste kant. Dit is meer naar het Hoger Onderwijs
verschoven, waar lectoren de toegepast onderzoek verzorgen. Ook is de aandacht voor het thema
medezeggenschap bij de universiteiten teruggelopen. In de jaren ‘80 was medezeggenschap een
prominent onderwerp op universiteiten. Ook is er een neiging bij universiteiten om onderzoeken te
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gelde te maken (derde geldstromen). Belangrijk hierbij: wie betaalt onderzoek naar
medezeggenschap? De praktijkkant (waar onder de ministeries) draagt minder bij.
Er bestaan overdreven verwachtingen van de kant van de praktijk. Men verwacht kant-en-klare
recepten, snel toepasbaar. Maar: zo werkt sociale wetenschap niet. Universitair onderzoek levert
ideeën voor oriëntaties op. Vaak betreft het zachte adviezen met veel ruimte voor interpretatie en
discussie. Tegelijkertijd is wetenschap meer dan zomaar een mening. Men probeert wel tot kennis te
komen, maar richt zich niet op directe toepasbaarheid. Vandaar dat dialoog belangrijk is tussen
praktijk en wetenschap, echter niet op een “wij vragen, u draait” manier.
Ook belangrijk is de omgekeerde vraag: wat kan de praktijk voor de wetenschap betekenen?
Een framework: disciplines die zich met medezeggenschap hebben beziggehouden.
Binnen de psychologie houdt men zich het langst met medezeggenschap bezig. Hier zijn later de
sociologen bij gekomen (organisatiekunde). Vanaf de jaren ‘80 de juristen, deze zijn nu vrij actief.
Economisch onderzoek op het terrein zien we vanaf de jaren ‘90. Ook houdt bestuurskunde zich met
medezeggenschap bezig. Psychologisch onderzoek richt zich meer op directe participatie. Sociologie,
Rechten en Economie zijn meer gericht op vertegenwoordigend overleg: de ondernemingsraad en de
Raad van Commissarissen. Combinaties hiervan vormen een kans, die kom je weinig tegen.
Huidige ontwikkelingen: onderzoek van medezeggenschap binnen de sociologie loopt terug.
Economische bedrijfskunde zit in de lift. Psychologie geeft een onduidelijk beeld. In zijn geheel is in
Nederland de belangstelling teruggelopen vergeleken met Engeland, Duitsland en Amerika (daar nog
actief).
Het economisch paradigma
In de verschillende disciplines doen verschillende paradigma’s opgang. Een baanbrekend artikel met
een economisch paradigma is voor de medezeggenschap geweest: Richard B. Freeman & Edward P.
Lazear: An Economic analysis of Works Councils (1995): modellen voor economische effecten van OR
in bedrijven.
Dit betekende een impuls voor onderzoek in Duitsland. Maar ook in Nederland kan bepaald
onderzoek tot deze stroming worden gerekend. We doelen dan op onderzoek in Nijmegen van
Kaarsemaker en van Poutsma, maar vooral onderzoek binnen de Utrecht School of Economics (USE) ,
door Van den Berge, Grift en Witteloostuijn, van Sapulete en van Wigboldus. De conclusies: door je
menselijke bronnen in de organisatie gericht in te zetten kan je voordeel behalen, bijvoorbeeld bij
innovatie. Medezeggenschap is geen belemmering voor het economisch functioneren van bedrijven.
Onder bepaalde condities is bewezen dat het bijdraagt voor financiële voorspoed. Kansen toekomst
medezeggenschap:
 focus van de medezeggenschap op welzijn van de medewerkers, naast economisch presteren
 verschillende vormen van medezeggenschap hebben elk specifieke effecten
Onderzoek in de VS op het gebied van medezeggenschap: vooral zaken als financiële participatie, het
effect van teamwork en de inzet van verschillende soorten leiderschap.
2. Vanzelfsprekend en ontbrekend, voordracht door Prof. dr. Martin Euwema
Achtergrond: hoogleraar Organisatiepsychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Afgestudeerd Universiteit Utrecht, promotie VU Amsterdam over conflictgedrag. Onderwerpen:
management, leiderschap, medezeggenschap (onder de noemer van social dialogue). Voorzitter van
de onderzoeksgroep O2L . Deze groep legt de focus op de bestudering van en bemiddeling bij
conflicten.
De huidige generatie studenten en werknemers is anders bezig met arbeidsvoorwaarden:
 meer ZZP-ers,
 minder bezig met pensioenen,
 minder met het thema langer werken
 minder met medezeggenschap
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Onderzoek naar medezeggenschap is vrij contextueel. De toepassing ervan verschilt per land. Dit
maakt het voor onderzoekers lastig. Publicatie in wetenschappelijke toptijdschriften over MZ is lastig,
omdat er weinig relevantie aan toe wordt gekend en ze tellen niet voor promotie. Het schrijven van
praktijkboeken wordt niet gestimuleerd.
Onderzoeksgroep KU Leuven: werkt met het NEIRE-model (New Industrial Relations in Europe)
Zijn problemen in Nederland vergelijkbaar met andere landen binnen Europa? Waar liggen de
verschillen? Wat betekent het toenemen van de gelijkheid in de Europese ruimte. Samenwerking
met 13 landen. Vanuit Europa zijn er fondsen voor dit onderzoek.
Huidig onderzoek naar medezeggenschap richt zich vooral op gedrag rond de volgende thema’s:
 condities
 onderhandelingsgedrag
 hoe bouw je vertrouwen op ?
 conflictgedrag
 wat leidt tot invloed
 effecten van samenwerken .
Voortrekkersland op het gebied van medezeggenschap is Denemarken. Hier kent men een hoge
organisatiegraad van 70% van de werknemers. Een groot probleem daar is de grote doorstroom van
OR-leden. Oorzaak: stress door meer druk op opleidingen en de vertrouwensrelatie.
Huidige focus OR Denemarken:
 werken met raamovereenkomsten
 gebruik van social media voor achterbancommunicatie
 zoeken naar ideale relatie vakbond en OR
Arbeids- en organisatiepsychologie kent veel onderzoek naar medezeggenschap op het gebied van
directe participatie, maar nauwelijks op het gebied van indirecte participatie.
Onderwerpen in onderzoek A&O-psychologie:
 motivatie, stress, burn-out.
 participatief leiderschap, teams en organisatieontwerp
 inzetbaarheid en leeftijd,
 employability
 hoe maak je een klimaat waar mensen zich betrokken voelen?
Onderzoek internationaal bekeken:
 Brazilie: Sociale dialoog is nu erkend als belangrijke factor. Top down management werkt
minder.
 USA: onderzoek naar trust / i-deals. In welke mate kunnen individuele medewerkers eigen
arbeidsvoorwaarden uitonderhandelen? Onderzoek binnen VS betreft altijd directe
participatie.
 Medezeggenschap is een Europees fenomeen en wordt binnen Europa verschillend
toegepast. Gebrek aan internationaal podium heeft invloed op jonge onderzoekers.
 Europese A&O-psychologie is vooral georiënteerd op de VS en kwantitatief van aard.
Medezeggenschapsthema’s op congressen worden de laatste tijd weinig bezocht.
 Er is nog een Europese medezeggenschapstraditie met grote onderzoeksmiddelen, met
stimuleringsmiddelen voor sociale dialoog. Tip: zoek wel samenwerking tussen partijen
(werkgevers, universiteiten, enz).
 In de EU is er de onderkenning voor noodzaak vernieuwing. Risico afdrijven collectiviteit.
Psychologen versus sociologisch onderzoek.
Psychologen zijn positivistisch: feiten georiënteerd. Waarden komen minder ter discussie. Wat is er
gebeurd met de kritische psychologie (marxisme als bron)?
Sociologen zijn meer ideologisch gedreven. In Europa kom je verschillende sociologische debatten
tegen vanuit verschillende waarden.
Toekomst interdisciplinair onderzoek
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Is gecompliceerd. Er zijn verschillende benaderingen:
 onderzoek naar competenties hard skills en competenties omgaan met conflicten (Neire)
 onderzoek naar nieuwe vormen medezeggenschap.
 onderzoek naar inzet technologie: grote sessies met honderden mensen om via consensus
tot beleid te komen.
3. Wetenschap en medezeggenschap: de juridische invalshoek. Prof.mr. Leonard Verburg
Achtergrond: hoogleraar Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Rechten Leiden (1979), 30
jaar (1980-2010) advocaat (tot 2000 partner LoeffClaeysVerbeke, vanaf 2000 partner Allen & Overy).
Vanaf 2007 hoogleraar en sinds 2010 fulltime hoogleraar sociaal recht Radboud Universiteit
Nijmegen (sinds 2012 tevens vice-decaan Onderzoek en lid faculteitsbestuur). Vanaf 2010 raadsheer
plv. in hof Den Haag. Medezeggenschapsrecht: praktijkervaring (transacties, procedures, adviserend),
publicaties (o.a. dissertatie 2007), hoofdredacteur van het tijdschrift ArbeidsRecht.
Waar doe je het voor als wetenschap? Wie leest er in de praktijk nog een boek? Wie is de praktijk?
Denk aan advocaten, bedrijfsjuristen, rechters, wetgevingsjuristen, OR-leden? OR-adviseurs?
Opleiders?
Medezeggenschapsrecht is een deelgebied, zowel in de wetenschap als in de praktijk: aandacht bij
‘happy few’. Medezeggenschapsrecht is geen apart ‘speerpunt’ van wetenschappelijk onderzoek
(ook geen ‘eigen’ fulltime hoogleraar).
Relatie juridische wetenschap - andere wetenschapsgebieden
Er is binnen de Rechtswetenschap weinig empirisch onderzoek, er bestaat een voorkeur voor
onderzoek en interpretatie van minder kostbare literatuur enarresten. Voorbeeld lopend empirisch
onderzoek: De arbeidsrechtelijke positie van medewerkers in bedrijven in moeilijkheden. Juridische
wetenschap kent ook geen traditie van populair wetenschappelijk schrijven. Onderzoek is vooral
nationaal van aard. Financierbaarheid minder een probleem. De beste samenwerking zou een
bundeling van disciplines zijn, bijvoorbeeld juristen en economen.
Wat kan rechtswetenschap betekenen voor de praktijk:
 Duiding en verdieping vakpublicaties
 Handboeken
 Second opinions afgeven
 Inspiratiebron
 Onderwijs aan studenten
Kansen voor vernieuwing:
 Meer onderhandelingsruimte “rechten op maat”
 Recht van advies op aandelentransacties in de WOR formuleren.
 Versterkt aanbevelingsrecht van toezichthouders in alle rechtspersonen
 Enquête-procedures
 Onderzoek naar mogelijkheden Europese Ondernemingsraden (EOR)
 Doorstart uit faillissement en de positie van de OR
(OR heeft adviesrecht hierbij, wordt weinig toegepast, OR adviseert de curator)
 Zoeken naar goede verhouding vakbonden en OR ten aanzien van arbeidsvoorwaarden
 Positie OR in licht doorgroeiende flexibele schil
 Verhouding OR en RvC / RvT
Tip: bundel vooral onderzoek op gebied van nieuwe medezeggenschap. Richt dit Interdisciplinair in.
Opmerking zaal: boeteclausules bij negeren adviesrecht bij faillissement kan dodelijk zijn. Vandaar
terughoudendheid in het vragen adviesrecht. Antwoord: van belang is vooral zelf als OR de afweging
kunnen maken of je wel of niet adviesrecht toe wilt passen in een dergelijke situatie.
4. Een sociologische benadering. Prof.dr. Frank Pot
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Achtergrond: emeritus-hoogleraar Sociale Innovatie (arbeid en werkgelegenheid), Institute for
Management Research, Radboud Universiteit Nijmegen. Voorzitter van de Advisory Board van het
‘European Workplace Innovation Network’ (EUWIN) van het DG Enterprise and Industry (2013 2017), dat directe participatie bevordert en lid van de Scientific Advisory Board of SI-DRIVE (Social
Innovation: Driving Force of Social Change).
Voorloper van de arbeidssociologie was Theo van der Waerden (proefschrift 1911). Conclusie van het
proefschrift: wetenschappelijke bedrijfsvoering (Taylorisme), maakt niet waar wat het belooft. Als
we, volgens Taylor, het werk wetenschappelijk organiseren, een goede afstemming naar vermogen
van de arbeider, dan hebben we optimale situatie met betrekking tot productiviteit en opbrengsten
voor de arbeider. Echter het werkt anders uit: het leidt tot uitmergeling van het vermogen door
ophogen van het tempo.
Hij sprak veel op congressen en op bijeenkomsten van de SDAP. Antwoord op deze ontwikkeling: het
vorm geven aan medezeggenschap (1924). Dilemma’s toen: massaproductie leidde tot mindere
kwaliteit van de arbeid, tegelijkertijd biedt het op lange termijn wel een algemene toename van de
werkgelegenheid en kunnen de massa’s aan producten geholpen worden. Conclusie: niet tegen deze
ontwikkelingen zijn , maar grenzen stellen aan tarieven en uitputtingsgrens. Ook opkomst cao’s.
Sociologische blik:
Belangrijke publicatie 1987: Arbeidsmarkt als arena, J.J. van Hoof. Hierin wordt gesteld dat het
arbeidsbestel drie arena’s kent:
 Arbeidsmarkt,
 Arbeidsorganisatie en
 Collectieve Arbeidsverhoudingen.
Deze zijn verbonden door de arbeidsrelatie. De gezags(machts)relatie komt hier duidelijk naar voren.
Andere invloedrijke arbeidssocioloog is Albert Mok. Zijn thema’s:
 arbeidstaakbeheersing: wie bepaalt wat voor werk ik doe, hoe dat eruit ziet? Spanning
medewerkerker - leidinggevende. Als team een auto maken of splitsen in monotone taken?
 arbeidsvoorwaarden beheersing. I-deals (individueel onderhandelde arbeidsvoorwaarden,
zie Aukje Nauta) zijn belangrijk, maar mogen niet in de plaats komen van collectieve
onderhandelingen. I-deals spelen zich ook af binnen machtsverhoudingen, daar moet je
bewust van zijn.
Verdere ontwikkelingen vanaf jaren zestig:
 Opkomen arbeidstaakbeheersingsvraagstukken binnen automatisering van jaren zestig en
zeventig. Kritische houding met betrekking tot kort cyclisch werk.
 Opkomen Human relations benadering. SER start bevordering werkstructurering.
Experimenten werkstructurering en werkoverleg.
 Vakbeweging focust op kwaliteit van arbeid jaren zeventig. FNV: geen kilo
verantwoordelijkheid voor een ons medezeggenschap. Laag in de organisatie geven van
verantwoordelijkheid zonder bijbehorende bevoegdheden geeft stress.
 OR wordt zelfstandig orgaan met bevoegdheden.
Huidige ontwikkelingen: sociologie stapt over van economisch determinisme naar organisational
choice. Dat wil zeggen: men organiseert in ondernemingen, omdat men gewend is om zaken op een
bepaalde manier te doen, niet omdat het economisch of technologisch zo gedetermineerd is. Hier
liggen kansen voor medezeggenschap.
Ontwikkelingen begin deze eeuw:
 Polarisatie inkomens.
 Robotisering
 Slimmer werken: Nederlands centrum sociale innovatie (2006-2012)
 Term sociale innovatie komt in: nog steeds enorm levend in het land.
Er komen nieuwe dillema’s:
 Excellent zijn in operaties of innoveren? Korte termijn bonussen blijken ramp voor innovatie.
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Gedigitaliseerde standaardisatie versus maatwerk. Baliemedewerkers kunnen klant niet
meer flexibel helpen door rigide software.
Huidige ontwikkelingen:
 Trend huidig onderzoek arbeid en gezondheid: niet meenemen van structurele
machtsverhoudingen. Voorbeeld de publicatie “De psychologie van arbeid en gezondheid”
(2013)
 Kort cyclisch werken bestaat nog anno 2016 in Nederland, bijvoorbeeld Gazelle en
seizoenswerk MOE-landers. Motivatie: anders geen economische levensvatbaarheid voor
productiebedrijven in Nederland.
 Vernieuwing vanuit werkgever vooral technologisch geïnspireerd: weinig focus op sociale
innovatie.
Aandachtspunten vanuit de zaal.
 Maak vooral onderscheid tussen formele medezeggenschap en directe medezeggenschap.
Via informele medezeggenschap kan geconcludeerd worden dat veiliger, realistische targets
eventueel met minder mensen kan. Let op: de volgende stap is om de formele
medezeggenschap hier verder zijn zegje over te laten doen. Hoe verdeel je de arbeid wordt
belangrijker dan de vragen naar technologische ontwikkeling.
 Nieuwe rol medezeggenschap wordt nog moeilijker door vele flexwerkers. Staat onder
spanning.
 Er is onderzoek naar betrokkenheid medewerkers in bedrijven. Twee modellen in de praktijk:
command and control en participation and trust. Perceived organisational support werkt: als je het
gevoel hebt dat de organisatie voor je zorgt, dan kan je als werknemer meer onzekerheid aan.
Aanvulling zaal: psychologisch betrokkenheid bij het werk kan door collega’s gegeven worden.
Regelmogelijkheden zijn vooral belangrijk, niet alleen invulling werk.
5. Wetenschap en praktijk. Dr. Jan Ekke Wigboldus
Trainer-adviseur medezeggenschap. Gepromoveerd Universiteit Twente 2011, proefschrift Bron van
meerwaarde. Het onderzoek is opgezet als kwalitatief onderzoek (6 uitvoerige gevalsstudies). In
2014 volgde Engelstalig artikel samen met Annet van der berg en professor Jan Kees Looijse, waarin
de focus meer lag op kwantitatief onderzoek.
In het proefschrift dient het onderzoek voor de ontwikkeling van theorie:
 hoe heeft OR een invloedrijke case kunnen maken?
 wat doen OR-en om tot verbeteringen te komen?
Praktijk:
De gemiddelde OR ziet wetenschap als non issue. SZW maakte in het verleden onderzoek mogelijk.
De bevordering van de medezeggenschap is nu doorgeschoven naar de SER, maar de onderzoekstaak
niet. Verder is het GBIO opgeheven, daardoor is ook het onderzoek dat op initiatief van GBIO werd
gedaan, gestopt.
Wat zijn behoeften vanuit de praktijk?
 Onderzoek als inspiratie. Medezeggenschap is situationeel bepaald. Met name case studies
kunnen een bijdrage leveren door goede herkenbaarheid voor OR-leden.
 Onderzoek gebruiken als referentiepunt. OR ’s willen weten: wat is redelijk en normaal?
Grote survey’s zijn hier nodig, liefst longitudinaal. Hier is behoefte aan!
 Scheidsrechter. Wat is wel of niet de bedoeling van de rechtspraak geweest? Op essentiële
punten helder maken welke interpretatie een rechter geeft.
 Vernieuwing. 4 jaar geleden was dit een groot thema. Bleek veelal cosmetisch het geval te
zijn. Voorbeeld: de kern-or. De vraag is wat de feitelijk resultaten van vernieuwing zijn.
Voor goede vormen is vooronderzoek en begeleiding nodig. Transfer van de ene plek naar de andere
plek.
Medezeggenschap als terrein van onderzoek, wat is hier gaande?
27



Een or heeft een interessante en complexe dynamiek. Samenwerking tussen universiteiten
en sociale partners is van belang om tot infrastructuur te komen.
 Het ministerie van SZW geeft geen coördinatie. Duitsland kent grote datapanels en meer
budget.
 Interactie tussen onderzoekers laat ook leemtes zien.
 Grote druk op omzet kan ten koste gaan van studie en onderzoek. Ook druk op directe
toepasbaarheid studie. Dit is drempel voor knowledge transfer.
 Toepasbaarheidsdruk: OR is dol op checklist en handige modellen (steeds instrumenteler en
minder gericht op fundamentele doorlichting)
Tot slot vier discussiepunten:
1. Hoe kan bestaand wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijk worden gemaakt voor de
praktijk?
2. Hoe staat het met bereidheid tot samenwerking tussen wetenschap en praktijk?
3. Hoe kan de opdrachtgeversrol voor onderzoek medezeggenschap worden ingevuld.
4. Hoe kan medezeggenschap als onderzoeks- en publicatieterrein aantrekkelijker worden?
Resultaten discussie met de zaal
 Hoe groot het bedrijf ook is en ook al is er sprake van aandelen, er zal altijd management zijn
waar de medezeggenschap mee in gesprek kan gaan.
 neem werkgever mee in stelling 2. Betrek ondernemers. Vakbeweging heeft vernieuwing
medezeggenschap onvoldoende gepromoot.
 Laat de OR belangrijke rol spelen bij het toezicht (RvT).
 OR heeft duale rol: focus op personeel en op bedrijf. Let erop dat je de duale rol niet
kwijtraakt, maak dit duidelijk aan de bestuurder.
 Gebruik het artikel 24 overleg voor een gesprek over de strategie.
 Bel als OR lid een hoogleraar als je in een interessant medezeggenschapstraject zit en
stimuleer zodoende de wetenschap vanuit de basis.
 Er zijn tal van stagiairs die graag onderzoek willen doen waardoor kosten onderzoek
beheersbaar blijven.
Praktische suggesties tot slot
Johannes Kooistra (dagvoorzitter, CAOP)
 Doe naast een samenvatting aan het eind van een proefschrift ook een set kant-en-klare
powerpointsheets (voor de trainers).
 Maak bij onderzoeksverslagen meer samenvattingen, zodat trainers hier snel lesmateriaal
van kunnen maken.
 Maak koppels van wetenschappers en praktijkmensen om onderzoek te vertalen naar
lesmateriaal.
 Schrijf meer samen (bundels) publicaties.
 Waarom geen leesgroepen opzetten?
Deze middag smaakt naar meer. Moeten we vaker doen binnen SOMz.

Fotografie: Martin de Bouter
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