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I Inleiding 

 

In de AWVN-brochure Slimmer Werken met de OR1 uit 2005 werd stilgestaan bij de vraag hoe de OR 

kan bijdragen aan de stijging van productiviteit, arbeidsparticipatie, continuïteit, rendement en be-

trokkenheid. Er werd een aantal innovatieve praktijkvoorbeelden gegeven van ondernemingen die 

deze aspecten verdisconteren in de medezeggenschap. Inmiddels zijn we 10 jaar verder. Hoe staat 

het nu met de innovatieve medezeggenschap? 

 

De AWVN expertise werkgroep medezeggenschap2 heeft deze vraag uitgewerkt. Om een goed beeld 

te krijgen van de richtingen waarin de medezeggenschap zich ontwikkelt, heeft werkgeversvereniging 

AWVN kwalitatief onderzoek verricht onder leden en organisaties naar vernieuwende vormen van 

medezeggenschap. Waarom en op welke wijze wordt er geëxperimenteerd met andere vormen van 

medezeggenschap? Het onderzocht richtte zich op medezeggenschap in brede zin: formele én infor-

mele medezeggenschap.  

 

Daarvoor zijn binnen de AWVN-ledenkring 17 ondernemingen benaderd van wie bekend was dat zij 

op innovatieve wijze medezeggenschap vorm geven. Vertegenwoordigers van deze ondernemingen 

zijn uitgebreid geïnterviewd. De uitkomsten van deze gespreksronde zijn opgenomen in dit rapport. 

 

Uit de interviews rijst het beeld op van grote diversiteit. Er is ordening aangebracht in deze veelvor-

migheid. In dit rapport ziet u het resultaat hiervan. 

 

 

  

 

                                                           
1 AWVN, ‘Slimmer werken met de OR; startpunt voor de dialoog tussen werkgever en medezeggenschap’, 2005 
2 Leden van de werkgroep: Kim van der Hoeven, Marieke Audenaerde, Geert de Bruin, Arjen Verhoeff, Yvonne 
Boomsma. De werkgroep rapporteert via de AWVN-commissie Medezeggenschap aan de directie. 
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II Achtergrond 

 

 

Ondernemingen worstelen nogal eens met de vraag wat zij met de medezeggenschap aan moeten. 

Wat is medezeggenschap precies? Wat is de rol van de OR? Hoe kun je – mede in het licht van de me-

dezeggenschap – goede besluiten nemen met inachtneming van criteria als kwaliteit, efficiëntie en 

effectiviteit? Het brengt regelmatig de vraag met zich mee of het medezeggenschapstelsel nog 

steeds adequaat is. Is het stelsel bij de tijd? Zijn de elementen die het stelsel dragen schragen in lijn 

met de oorspronkelijke intenties? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het eind van de negentiende eeuw waren er enkele ondernemers die het van belang vonden 

om geregeld overleg te voeren met een vertegenwoordiging van hun werknemers: de ‘kern’. On-

derwerpen die aan de orde kwamen waren met name de arbeidsomstandigheden: (lange) werk-

tijden, (laag) loon en de (onveilige) werkomgeving. Rondom de Eerste Wereldoorlog volgden er 

meer ondernemers. De cao werd gezien als het instrument voor de medezeggenschap. De vak-

bonden wezen veelal de leden van de kernen aan.  

Pas in 1950, in de periode van wederopbouw, is de Wet op de Ondernemingsraden tot stand ge-

komen. De bestuurder was destijds nog voorzitter van de ondernemingsraad. De wettelijke taak 

was (en is) het bijdragen aan het goed functioneren van de onderneming. In de praktijk had de 

ondernemingsraad nauwelijks bevoegdheden en erg weinig invloed.  

Vanaf de wetswijzigingen in de jaren ‘70 kreeg de OR meer invloed. De OR werd zelfstandiger 

doordat de bestuurder geen deel meer uit maakte van het overleg, de OR toenemende bevoegd-

heden (instemmings- en adviesrecht) kreeg en er een geschillenregeling werd ingesteld. De hui-

dige ondernemingsraad heeft een tweeledige opdracht: het vertegenwoordigen van de belangen 

van de onderneming én die van de medewerkers. De WOR zoals die in 1979 van kracht werd, 

geldt – op een paar wijzigingen na – nog steeds.  
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III Aanpak en werkwijze  

 

De interviews hebben eind 2013, begin 2014 plaatsgevonden. Wat de keuze van de ondernemingen 

betreft, heeft een gerichte uitnodiging plaatsgevonden, waarbij steeds is geprobeerd zowel de be-

stuurder, als leden van de OR van de desbetreffende onderneming te spreken. Ongeveer de helft van 

de gesprekken heeft plaatsgevonden met de bestuurder en leden van de formele medezeggenschap. 

Het accent in de gesprekken lag op het verkrijgen van beelden over de ontwikkeling van de medezeg-

genschap, meer in het bijzonder van de vernieuwing daarin. In hoeverre en in welke mate is er 

sprake van vernieuwing van de medezeggenschap? Daarnaast is in de gesprekken een beeld gevormd 

van het proces van vernieuwing en de mogelijke opbrengsten. De interviews hebben plaats gevon-

den aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst.  

De centrale vraag was: op welke wijze wordt er geëxperimenteerd met andere vormen van medezeg-

genschap en wat zijn de overwegingen hiervoor?  

 

De ondernemingen die hebben meegewerkt zijn redelijk verdeeld over de sectoren non-profit, indu-

strie en zakelijke dienstverlening.  

 

In het kader van dit project hebben ook gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers vanuit 

de wetenschap en vakbondsvertegenwoordigers (bijlage 1). De uitkomsten van deze gesprekken zijn 

in de rapportage verwerkt. Aanvullend is materiaal verzameld in een debatbijeenkomst over vernieu-

wing in medezeggenschap van het AWVN Young HR-Netwerk. Deze bijeenkomst werd door 35 deel-

nemers bijgewoond. Eind 2013 heeft er een debatbijeenkomst plaatsgevonden, waar 30 weten-

schappers, vakorganisaties en werkgevers aanwezig waren.  

Naar aanleiding van een gesignaleerde behoefte bij leden is in de loop van 2014 een nieuw AWVN-

netwerk Vernieuwing medezeggenschap opgericht. Dit netwerk heeft inmiddels ca. 50 deelnemers.  
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IV  Uitkomsten3  

 

Visie op medezeggenschap 

Onder de leden van AWVN is een groot aantal bedrijven bezig met vernieuwing van hun medezeg-

genschap. Sommige bedrijven waren voorzichtig en kleinschalig in de vernieuwing. Andere bedrijven 

experimenteerden met grootse veranderingen. Bij sommige bedrijven is de vernieuwing geleidelijk 

gekomen, bij andere bedrijven is er juist bewust een moment gekozen om de vernieuwing te bewerk-

stelligen.  

Uit de gesprekken kwam naar voren dat de aanleiding tot vernieuwing veelal ligt in een bepaalde vi-

sie en overtuiging van bestuurder en/of medezeggenschapsorgaan. De gemene deler in die visies en 

overtuigingen is dat medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de medewerkers moet liggen. De geïnter-

viewden zijn ervan overtuigd dat meer betrokkenheid en grotere participatie van de werkvloer de 

meerwaarde van medezeggenschap vergroot en daarmee de organisatie verder brengt. Bedrijven 

stellen zich de vraag: wat willen we (als organisatie) bereiken en hoe komen we daar? Er ontstaat ‘als 

vanzelf’ een participatief proces van betrekken, meepraten en meedoen. Deze organisaties hebben 

medezeggenschap vormgegeven met thema-groepen, kernondernemingsraden en grote groepsbij-

eenkomsten om zo de stem van de medewerkers te horen. Bij de grote groepsbijeenkomsten wordt 

veelal gewerkt volgens de methodiek van Whole Scale Change / Large Scale Intervention, een werk-

wijze waarbij een belangrijk onderwerp op een interactieve manier wordt besproken met de rele-

vante interne en/of externe stakeholders. Afhankelijk van de aard van het vraagstuk wordt een speci-

fieke aanpak gekozen.  

Wanneer de medezeggenschap meer participatief wordt, verandert de rol van de ondernemingsraad 

veelal. Deze wordt ofwel meer strategisch, of juist meer die van procesbegeleider. In een kleiner aan-

tal bedrijven bestaat de OR als zodanig niet meer: er is gekozen voor andere vormen van medezeg-

genschap. 

In tegenstelling tot de uitkomsten van de gesprekken, wordt vernieuwing in de literatuur vaak ver-

klaard als een reactie op een van de bekende knelpunten, zoals overbelasting van ondernemings-

raadleden en schaarste aan kandidaat-leden.4 Dit komt uit het onderzoek minder expliciet naar vo-

ren. Bij de door ons geïnterviewde bedrijven was er nauwelijks sprake van grote knelpunten en ver-

liep de medezeggenschap redelijk tot goed.  

Medezeggenschap wordt door onze gesprekspartners niet gezien als iets wat per se geïnstitutionali-

seerd moet zijn. Maar er is ook geen tegenzin tegen de OR als formele institutie gehoord. De organi-

saties zien medezeggenschap echter niet als ‘de OR’, maar zien medezeggenschap breder: het gaat 

over allerlei manieren waarop wordt meegepraat en over keuzes hoe de organisatie en besluitvor-

ming georganiseerd is. 

 

Door vrijwel elke geïnterviewde werd aangegeven dat de uitdaging ligt bij het nemen van moeilijke 

besluiten zoals reorganisaties. Er wordt benadrukt dat er spelregels moeten zijn, al dan niet met de 

Wet op de Ondernemingsraden (WOR) als vangnet.  

                                                           
3 Bewerkingen van dit hoofdstuk zijn geplaats in ‘Zeggenschap’ (december 2013) en ‘OR informatie’ (maart 
2014) en ‘OR in bedrijf’ (Vakmedianet, mei 2014).  
4 B. de Velde Harspenhorst, ‘De impact van maatschappelijke ontwikkelingen op de medezeggenschap’, Kluwer 
2012 
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Interessant is dat uit het onderzoek blijkt dat in situaties waarin de vernieuwing echt succesvol is, er 

telkens sprake is van het inzicht dat zowel bestuurder, ondernemingsraad en alle medewerkers be-

lang hebben bij het functioneren van de nieuwe medezeggenschap.5 

 

Ideeën van iedereen6  

De vernieuwingen zelf kenmerken zich door een grote mate van diversiteit, zowel qua aard als qua 

omvang. De aanleiding is vaak identiek: visie op participatie en de meerwaarde hiervan voor mede-

zeggenschap en voor de gang van zaken in de organisatie.  

De vernieuwing zit vaak in de wijze van participeren en de rol van de ondernemingsraad. Zo wordt er 

bijvoorbeeld veel geëxperimenteerd met themagroepen. Werknemers kunnen hier in korte tijd mee-

praten en meebeslissen over thema’s die hun interesse heeft. De rol van de ondernemingsraad 

wordt vaak een meer strategische ofwel een meer procesmatige. Vaak volgt er een decentralisatie 

van de medezeggenschap, al dan niet met behoud van een ondernemingsraad. 

 

Formele en informele medezeggenschap 

Hoe verhouden formele en informele participatie zich tot elkaar? Formele (directe) en informele (in-

directe) participatie kunnen complementair zijn aan elkaar, maar het hoeft niet. Formele medezeg-

genschap is gebaseerd op denken in structuren, instituten en daarbinnen representativiteit. Infor-

mele medezeggenschap gaat over inspraak en invloed vanuit medewerkers. Dit is gebaseerd op den-

ken vanuit processen, beweging en daarbinnen participatie.  

Beide invalshoeken zijn valide. De ontwikkeling van de vernieuwende medezeggenschap geeft in-

houd aan het toenemende belang van ‘meepraten’: betrokkenheid van en draagvlak bij medewer-

kers. 

Wanneer de medezeggenschap meer participatief wordt, verandert de rol van de ondernemingsraad. 

De rol van de ondernemingsraad wordt ofwel meer strategisch, of juist meer die van procesbegelei-

der. Soms volgt er een decentralisatie van de medezeggenschap, al dan niet met behoud van een on-

dernemingsraad. 

Directe en indirecte medezeggenschap concurreren niet met elkaar, maar kunnen elkaar juist ver-

sterken. Directe medezeggenschap als aanjager van betrokkenheid en participatie; indirecte mede-

zeggenschap als strategisch partner en procesbegeleider bij het (directe) participatieproces. 

 

Toenemende verantwoordelijkheid werkgever en werkende  

Medezeggenschap is bij onderzochte ondernemingen in ontwikkeling. De aanleiding van die ontwik-

keling is meestal de visie van de bestuurder dat meer betrokkenheid van medewerkers de organisatie 

verder brengt. Vaak vindt er een verschuiving plaats van representatie naar participatie. Hiermee 

wordt bedoeld dat de formele positie van betrokkenen minder van belang is en dat juist het ‘proces’ 

van informeren en besluitvorming belangrijker is geworden. 

 

                                                           
5 Vergelijk Michiel Drucker, ‘Directe participatie’, 2003 
6 Uitspraak van één van de geïnterviewde bedrijven. 
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Modelmatig kunnen er vier manieren van interne communicatie en ook van medezeggenschap als 

volgt worden weergegeven:  

 

 

In de topdown-zijde van het model ligt de focus van de communicatie en medezeggenschap meer op 

de representatieve organen zoals de OR en ook vakbonden. Aan de participatieve zijde van het mo-

del is sprake van meer bottom up-benadering en cultuur. In de onderzochte organisaties lijkt een be-

weging zichtbaar naar de meer participatieve kant, bij het ‘betrekken van bredere groep medewer-

kers’ over lopende zaken nog wat vaker reactief, bij initiatieven die vanuit de werkenden zelf worden 

ingebracht meer aan de pro-actieve zijde.  

De vernieuwing moet volgens de ondernemingen gedragen worden door de gehele organisatie (in-

clusief de lijn), en de arbeidsverhoudingen moeten goed zijn. Wat de WOR betreft is er in de meeste 

gevallen voldoende ruimte ervaren voor creativiteit in medezeggenschap.  

 

Medezeggenschap en HR trends 

 

Is er sprake van een hype of van een toenemend fenomeen? Om antwoord te kunnen geven op deze 

vraag moeten we kijken naar hoe de wereld er straks uit zal gaan zien. AWVN heeft de trends waar-

mee werkgevers en werkenden worden geconfronteerd op een rijtje gezet. Oude zekerheden losla-

ten en nieuwe wegen inslaan is het parool. Alles is in beweging. In de wereld van het werk is de van-

zelfsprekendheid voorbij. De trends zijn: soberder, duurzamer, mondialer, digitaler, flexibeler, en in-

teractiever. 

 

Soberder 

Krimpende en stagnerende economie met weinig perspectief op groei. De overheid beperkt de uitga-

ven.  

Top-down

Reactief

Top-down

Pro-actief

Participatief

Reactief

Participatief

Pro-actief
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Duurzamer 

Noodzaak reductie ongewenste effecten voor milieu, leefomgeving en werkenden. Duurzaam onder-

nemen (markt) biedt een kans om te profileren. Toenemende milieuregeldruk verplicht tot reduce-

ren afvalstoffen. Het is van strategisch van belang werkenden duurzaam inzetbaar te houden. 

Mondialer 

Speelveld van ondernemingen is de wereld voor locatie, geldstromen en arbeidsmarkt.  

Mondiale concurrentie; snelheid van innoveren neemt toe, in de toekomst is er een  

transparant wereldwijd voorraadbeheer van ‘Human Resources’ en werk. 

Digitaler 

Er is steeds meer mogelijk door krachtiger computers: ‘the sky is the limit’. Nieuwe technologieën als 

verregaande automatisering, webbased shopping, 3d-printing, moleculair bouwen en bio-genetica 

brengen een revolutie teweeg.  

Flexibeler 

Toenemende mondialisering, concurrentie, onvoorspelbaarheid en versobering verhoogt de be-

hoefte aan aanpassingsvermogen bij bedrijven, deels bestaat de behoefte aan flexibilisering bij wer-

kenden, flexibilisering naar werkplek- en tijden, arbeidsvoorwaarden en contracten. 

Interactiever 

‘Social media’ verkleinen de wereld en leiden tot snelle vorming nieuwe netwerken gebaseerd op ge-

deelde interesses en/of belangen. Individualisering en informalisering reduceert de machtsafstand. 

De informerende en vertegenwoordigende rol van belangenbehartigende instituties transformeert, 

door groeiende mondigheid en social media, tot meer directe en grotere participatie. Negeren van 

participatiebehoefte leidt tot het afdwingen door zichzelf, snel organiserende belangengroepen.  

 

Deze trends bieden perspectief en houvast bij het bepalen van de ondernemingsvisie. En ze hebben 

mogelijk gevolgen voor de ontwikkeling van medezeggenschap. De vraag is hoe je als organisatie om-

gaat met deze trends: hoe wil je je ertoe verhouden? Daarbij is in de visie van AWVN van belang dat 

vanuit vernieuwend werk geven de werkgever hierbij de ‘paradigma shift’ maakt om de wijze van 

denken en handelen op basis van de industriële samenleving te verlaten en over te gaan naar die van 

de huidige informatie samenleving. Daarin zien wij op hoofdlijnen de volgende bewegingen: 

- Van representatief naar participatief denken, werken en (deels) besluiten: van discussie naar dia-

loog 

- Van strak sturen naar regie en organisch ontwikkelen (van beheersen naar ontwikkelen) 

- Van controle naar vertrouwen (in plaats van verantwoording – laten – afleggen naar verantwoorde-

lijkheid geven en nemen). 

Zie hierover verder de publicatie: ‘Onderstromen in de polder’ van Jan de Kramer en Lars Doyer. 

 

 

Vernieuwing 

Vernieuwing in medezeggenschap ontstaat in minder dan de helft van de gevallen door onvrede met 

de bestaande situatie van medezeggenschap. Vaak heeft de onvrede te maken met ‘klassieke’ knel-

punten te weten: weinig animo voor het OR-lidmaatschap, onvoldoende OR-professionaliteit en te 

weinig verbinding met de achterban. Vernieuwing in medezeggenschap ontstaat ook vaak vanuit de 

idee dat medezeggenschap ‘anders, beter’ kan. Bijvoorbeeld een veranderende organisatie(cultuur), 
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waar andere vormen van medezeggenschap beter bij passen. Of de overtuiging dat directe participa-

tie medewerkers meer en (mede)verantwoordelijk maakt, meer betrokken en daarmee beter inzet-

baar. Een aantal van de bestuurders waarmee is gesproken is de overtuiging toegedaan dat met di-

recte medezeggenschap meer kennis uit de organisatie wordt gehaald. 

Het doel van de vernieuwing is bijna overal hetzelfde: creëren van (meer) draagvlak voor voorgeno-

men besluiten en het ophalen van wat er leeft in de organisatie. Vernieuwing is niet onder één noe-

mer te vatten. Er bestaat veel variatie, vooral in werkvormen. Dat blijkt onder andere uit de verschil-

lende termen die worden gebruikt om de vernieuwing te omschrijven: ketenmedezeggenschap, net-

werkmedezeggenschap, complementaire participatie, het nieuwe participeren, netwerkparticipatie, 

gedeelde medezeggenschap.  

Decentralisatie en directe participatie 

Onder de baaierd van nieuwe termen gaat een aantal overeenkomsten tussen de ondernemingen 

schuil. In vrijwel alle geïnterviewde ondernemingen ‘daalt’ de medezeggenschap: decentralisatie. 

‘Traditionele’ medezeggenschap is minder passend bij toenemende zelfstandigheid, ondernemer-

schap en professionalisering van medewerkers. Het leidt in de praktijk tot meer directe participatie 

en minder representatie. Directe participatie leidt ook tot andere besluitvormingsprocessen en an-

dere substructuren (commissies, werkoverleggen en themagroepen) en andere spelregels. 

Vernieuwing van medezeggenschap kost tijd. Het proces begint in het algemeen met het uitdenken 

en formuleren van een visie op medezeggenschap. Daarna worden afspraken gemaakt over procedu-

res en besluitvormingsprocessen. De meeste bedrijven doen dat in een proces van co-creatie. In som-

mige bedrijven is het een samenspel tussen bestuurder en OR. Nieuwe medezeggenschap moet op 

draagvlak kunnen rekenen in de organisatie. Niet iedereen in de organisatie blijkt er op hetzelfde mo-

ment ‘aan toe te zijn’, wat het meenemen van mensen, communicatie en timing van acties van be-

lang maakt 

 

Kritische succesfactoren 

Aan gesprekspartners is de vraag voorgelegd welke factoren de doorslag geven in het succes van me-

dezeggenschap. Er zijn vijf kritische succesfactoren voor vernieuwing te onderscheiden:  

- een (gezamenlijke) visie 

- vertrouwen 

- ‘iedereen doet mee’ 

- kunst van het loslaten  

- geen blauwdruk.  

a. Visie 

In ondernemingen waar de medezeggenschap een prominente plaats inneemt en positief wordt be-

naderd, hebben zowel de bestuurder als het medezeggenschapsorgaan een duidelijke visie op mede-

zeggenschap. Succesvolle vernieuwing valt of staat erbij.  

In het kader van deze visie stellen bedrijven zich de vraag: wat willen wij (als organisatie) bereiken en 

hoe komen we daar?  

Veel bedrijven zijn van mening dat medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de medewerkers moet lig-

gen. Op die manier ontstaat er een gedeeld beeld van de werkelijkheid en komt er energie los om 

samen te werken en problemen op te lossen. Het betrekken van medewerkers levert medewerkers 

een reëel ervaren gevoel op van rechtvaardigheid over de gang van zaken. Een gevoel dat sterker is, 
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naarmate medewerkers meer betrokken worden bij de te volgen procedures duidelijker zijn. Hier-

mee wordt het draagvlak voor besluiten vergroot.  

 

  b. Vertrouwen 

In organisaties waar medezeggenschap stevig is verankerd, is vertrouwen het sleutelwoord. Waar 

vertrouwen heerst, is plaats en ruimte voor onenigheid. Zogenaamde ‘constructieve gevechten’ blij-

ken te helpen bij goede besluitvorming. Vernieuwing start met oog voor het gemeenschappelijke be-

lang. Zonder vertrouwen is er geen vernieuwing mogelijk.  

Voorspelbaarheid van gedrag is een factor van belang bij vertrouwen. Gedragen gesprekspartners 

zich consistent? Is hij of zij integer? Wordt rekening gehouden met verschillende belangen? Mede-

werkers moeten zien dat serieus wordt omgegaan met inbreng en ideeën.  

 

  c. ‘Iedereen doet mee’ 

Participatie is een belangrijk onderwerp. Sommige bedrijven geven aan dat de vernieuwing bestaat 

uit de wijze van participeren van medewerkers en de rol van de ondernemingsraad hierbij. Zo werd 

er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met themagroepen. Werknemers kunnen dan in korte tijd mee-

praten en meebeslissen over thema’s die spelen. Om draagvlak te vergroten moet iedereen – werk-

nemers en leidinggevenden – meedoen. Leidinggevenden moeten vooraan staan en participatief ge-

drag stimuleren. Van medewerkers mag verantwoordelijkheidsbesef worden gevraagd.  

 

  d. De kunst van het loslaten 

Meer procesmatig benadrukken gesprekspartners dat vernieuwing van medezeggenschap gepaard 

gaat met het loslaten van organisatorische kaders en beperkingen. Echte vernieuwing en innovatie 

vraagt om een ‘open geest’, zo geeft men aan. In denksessies voorafgaand aan nieuwe medezeggen-

schap wordt vaak gestart met een ‘beginners mind’. Dat wil zeggen: starten zonder (voor)oordelen 

en het gesprek voeren over wat wel en niet kan. 

 

  e. Erken verschillen 

Kenmerkend bij vernieuwing van medezeggenschap is de diversiteit aan innovaties en oplossingen, 

zowel qua aard als qua omvang. 

Sommige bedrijven starten voorzichtig en kleinschalig. Andere bedrijven experimenteren in het 

groot. Sommige bedrijven starten geleidelijk, andere bedrijven kiezen bewust een moment om de 

vernieuwing te markeren.  

Een uitdaging voor organisaties is de medezeggenschap te vinden die past bij organisatie of bedrijf. 

Dat leidt er wel eens toe dat verandering achterwege blijft. Niet vernieuwen is ook een keuze.  
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Winst van vernieuwing  
De winst van vernieuwing van medezeggenschap is moeilijk uit te drukken in harde cijfers. Een alge-
mene punt is de dialoog: van medezeggenschap naar ‘meedenkschap’. Gevraagd naar de opbreng-
sten noemen bedrijven:  
- minder knellende structuren 
- verbetering van communicatie 
- meer draagvlak voor besluiten 
- hogere kwaliteit van besluiten  
- grotere betrokkenheid van werknemers  
- empowerment van werknemers 
- grotere betrokkenheid bestuurder. 

 

Vernieuwing medezeggenschap en de WOR 

Zoals hiervoor beschreven gaat medezeggenschap en vernieuwing daarvan (veel) verder dan de OR. 

Dat betekent dus ook dat de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) slechts voor een deel relevant is 

bij vernieuwing. Vraag is wat de vernieuwingen betekenen voor de WOR? Wat zou vernieuwing kun-

nen faciliteren of stimuleren? En wat belemmert de vernieuwing?  

Het beeld is divers. Enkele bedrijven hebben grote moeite met de structuurvereisten en de rigiditeit 

van het instemmings- en adviesrecht van de WOR. Een deel daarvan heeft bewust geen ontheffing 

gevraagd van de verplichting tot het oprichten van een ondernemingsraad. Deze bedrijven zijn van 

mening dat de medezeggenschap zoals zij die in de praktijk brengen de minimumvereisten van de 

WOR overstijgen. 

Andere ondernemingen praktiseren vernieuwing in medezeggenschap passend binnen de kaders van 

de WOR. Zij zijn van mening dat de WOR voldoende ruimte geeft aan vernieuwing. Deze bedrijven 

sluiten zich aan bij het publieke debat waarin wordt gezegd dat de WOR voldoende ruimte biedt voor 

vernieuwing. In deze optiek is er geen noodzaak om de WOR aan te passen. 

 

Medezeggenschap wordt door gesprekspartners niet gezien als iets wat per se geïnstitutionaliseerd is 

of moet zijn. In de bedrijven met traditionele knelpunten als onderbenutting, onderbezetting en ge-

brekkige representativiteit, bestaat in het algemeen geen weerstand tegen het formele instituut on-

dernemingsraad. Deze bedrijven zien dat medezeggenschap vooral gaat over allerlei manieren 

waarop wordt meegepraat en besloten over thema’s en onderwerpen die in een organisatie spelen. 

 

 

Reflectie op wettelijk kader  

 

Maatschappelijke veranderingen zijn van invloed op wet- en regelgeving. Is de WOR nog van deze 

tijd? Past de WOR nog bij datgene wat zich in de praktijk van ondernemingen ontvouwt? Hoe kijken 

werkgevers tegen de WOR aan? Is de WOR een belangrijk vehikel waar ondernemingen goed mee uit 

de voeten kunnen of is het een relict uit het verleden? 

Gesprekspartners deden onder meer de volgende uitspraken:  

- de praktijk moet leidend zijn; de WOR stimuleert geen vernieuwing 
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- meer focus op dialoog en vertrouwen brengt medezeggenschap vooruit 

- de WOR is defensief; kritisch kijken naar meer stimulerende werking. 

 

De hamvraag is of de WOR echt verouderd is? Vanuit het perspectief van vernieuwing is er geen di-

recte aanleiding om de WOR te herzien. Vernieuwing kan plaats vinden binnen de kaders van de 

WOR. Op zichzelf is er niets op tegen als vernieuwing buiten de WOR om plaats vindt. In dat geval 

zijn wellicht andere spelregels nodig.  

Maatschappelijke ontwikkelingen laten zich niet beperken door kaders en structuren. (Te) strikte re-

gels houden innovatie en ontwikkeling tegen. Wetgeving moet maatschappelijke ontwikkelingen vol-

gen, niet andersom. De vraag moet dus niet zijn: past de vernieuwing binnen de WOR, maar: past de 

WOR nog wel bij de vernieuwing? 
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V Visie AWVN: medezeggenschap is meer dan de OR  

 

De gesprekken geven een inkijkje in de aanleiding en de aard van de vernieuwingen die op dit mo-

ment gaande zijn in de medezeggenschap. De gesignaleerde trends geven een doorkijkje in de mede-

zeggenschap van de toekomst: (nog) meer betrokkenheid van alle werkenden, participatiever en in-

teractiever. Dit zet traditionele medezeggenschapsvormen verder onder druk en vraagt om andere 

oplossingen. Organisaties zullen moeten gaan nadenken wat men vindt van integrale werknemersbe-

trokkenheid bij medezeggenschap en besluitvormingsprocessen. Dat roept ook de vraag op hoe orga-

nisaties het werkgeverschap willen (blijven) invullen. Hoe kijken we aan tegen de factor arbeid? In de 

visie van AWVN zijn constructieve arbeidsverhoudingen en vertrouwen zijn daarbij essentieel voor 

een optimale toegevoegde waarde van degenen die werkzaam zijn in of voor de organisatie. In dat 

besef loont interactie met werkenden, met de dialoog als instrument.  

Medezeggenschap is allang niet meer het exclusieve terrein van de ondernemingsraad en de be-

stuurder. Participatie, betrokkenheid en werkelijke invloed van medewerkers is een toenemende re-

aliteit en een weerslag van wat er in de samenleving gaande is. Een kern in de reeks gesprekken is de 

toenemende verantwoordelijkheid van zowel werkgever als individuele werkenden. Het brengt met 

zich mee dat de medezeggenschap in de huidige formele vorm aan toegevoegde waarde gaat inboe-

ten. Directe betrokkenheid van werknemers is ook volgens de geïnterviewden een must. De OR 

wordt gedwongen tot meer focus en zij moet zich een andere rol toedichten: die van procesbewaker 

of die van aanjager van innovatie.  

Als betrokkenheid van medewerkers laag in de organisaties is georganiseerd, dan zal de medezeg-

genschap in formele zin nieuwe uitdagingen moeten formuleren om tot een duidelijke, vernieu-

wende rol in de organisatie te komen.  

Medezeggenschap levert alleen iets op als ze kan meebewegen met de ontwikkelingen in de maat-

schappij en in de organisatie. De diversiteit van vormen van medezeggenschap zal alleen maar toene-

men. Van uniform naar pluriform. En voor diegenen die dat niet willen wordt werk geven steeds har-

der werken.  

 

De dilemma’s voor van vernieuwing van medezeggenschap volgens AWVN: 

1. Centralisatie versus decentralisatie 

Door toenemende internationalisering komt de zeggenschap in organisaties op een hoger niveau te 

liggen. Tegelijkertijd decentraliseert de medezeggenschap in de onderzochte ondernemingen. Mede-

zeggenschap komt op een lager niveau in de organisatie te liggen. Dit leidt tot meer directe participa-

tie en verandert de rol van de ondernemingsraad. 

Om te voorkomen dat er een ‘aansluitingsprobleem’ ontstaat tussen zeggenschap en medezeggen-

schap moet de ondernemingsraad een andere, meer strategische rol innemen. Pas dan neemt de be-

tekenis van de ondernemingsraad toe. De vraag is wel of bestuurders en ondernemingsraden hier 

klaar voor zijn. Is de bestuurder bereid om de ondernemingsraad ruimte te geven op het strategische 

besluitvormingsniveau? Is de ondernemingsraad competent genoeg om op dat niveau te fungeren als 

sparringpartner? 

De ondernemingsraad moet een eigen visie hebben op de toekomst van de organisatie en duidelijke 

verwachtingen uitspreken over het proces en de communicatie. Dat is niet vanzelfsprekend en vergt 
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een actieve opstelling van de ondernemingsraad. Zo moet de ondernemingsraad zijn eigen rol en po-

sitie bepalen en proactief handelen op inhoud en proces.  

De bestuurder van zijn kant moet de strategie in heldere bewoordingen of beelden overdragen aan 

de medewerkers. De bestuurder moet de bereidheid hebben om inzichten over de toekomst te de-

len. Daarnaast is het belangrijk dat de bestuurder de ondernemingsraad accepteert als gelijkwaar-

dige gesprekspartner over strategische thema’s. Gelijkwaardigheid – niet te verwarren met hiërarchi-

sche gelijkheid – betekent luisteren naar alle vormen van inbreng, niet te snel oordelen en er vanuit 

gaan dat de ondernemingsraad iets toe te voegen heeft. Als de dialoog op basis van gelijkwaardig-

heid gevoerd wordt, kan de ondernemingsraad daadwerkelijk gesprekspartner zijn op strategisch ni-

veau.  

 

2. Top down versus bottom up 

De bestuurder is overtuigd van de noodzaak tot vernieuwing. Hij heeft een belangrijke rol als aanja-

ger in het vernieuwingsproces. Hij geeft richting en zet de koers uit. In een enkel geval legt de be-

stuurder de besluitvorming voor inrichting van het proces en van de structuur bij medewerkers.  

 

Voor het slagen van (meer) directe participatie is het een voorwaarde dat het lijnmanagement posi-

tief denkt over participatie. ‘De lijn’ moet in staat zijn tot dialoog, tot het leggen van verbinding, tot 

sturing op resultaat (meer dan op inspanning). Het is een illusie om te veronderstellen dat iedereen 

in de organisatie er op het zelfde moment ‘aan toe is’. Het meenemen van mensen, communicatie en 

timing van acties is van belang. 

 

Van medewerkers wordt verwacht dat zij kritisch zijn, verbinding aanbrengen tussen organisatiedoe-

len en individuele belangen. En daarin verantwoordelijkheid nemen. Participatie is niet vrijblijvend. 

Het is geen kwestie van kiezen: medewerkers moeten deelnemen.  

 

De formele medezeggenschap houdt een belangrijke rol. De ondernemingsraad is aanjager van het 

participatieve proces en van de betrokkenheid van medewerkers. De rol van de ondernemingsraad 

verandert van (meer) inhoudelijk, naar (meer) strategisch. 

 

3. ‘Iedereen doet mee’ versus positie van flexwerkers 

Door een toenemend besef dat participatie loont, worden er steeds meer medewerkers betrokken in 

het besluitvormingsproces. Er blijkt echter een steeds groter wordende groep te zijn, die in de 

meeste geïnterviewde ondernemingen vaak op geen enkele wijze betrokken wordt in het proces van 

besluitvorming: de flexwerkers. Vaak heeft dit meer te maken met onwetendheid dan onwil; er is 

niet eerder nagedacht over de positie van flexwerkers. Deze groep werkenden is echter vaak wel de-

gelijk duurzaam verbonden met de organisatie, maar voelt geen betrokkenheid met de strategie, or-

ganisatieontwikkeling en de te nemen besluiten – simpelweg omdat ze niet bij medezeggenschap be-

trokken is. Want het medezeggenschapsorgaan, de ondernemingsraad, wordt gekozen uit de (in om-

vang afnemende) groep werknemers met een vast arbeidscontract. Als het aantal nieuwe werkenden 

in bedrijven sterk toeneemt zonder dat er aandacht besteed wordt aan hun positie op het gebied van 

medezeggenschap, zal dit leiden tot een afname van (de kwaliteit van) medezeggenschap. Immers: 

wie vertegenwoordigt de OR nog en wie praat er mee?  
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Zeven beginselen bij het vernieuwen van medezeggenschap (AWVN) 

• Evolutie 

De ondernemingsraad als instituut staat niet ter discussie; medezeggenschap moet zich aan gewij-

zigde omstandigheden aanpassen. 

• Revitalisering 

Medezeggenschap heeft een impuls nodig. Besluitvormingsprocessen in ondernemingen moeten 

aansluiten bij snelle veranderingen; medezeggenschap moet daarin mee. 

• Proactief 

Ondernemingen moeten medezeggenschap actief inhoud en vorm geven. Niet afwachten, maar pro-

actief ambities realiseren ten aanzien van directe en indirecte medezeggenschap. 

• Integraal 

Stimuleren van integrale betrokkenheid van werkenden betekent: betrekken en uitdagen. Medezeg-

genschap is daarom meer gericht op dialoog dan op procedures en structuren. 

• Vertrouwen en gelijkwaardigheid 

Vertrouwen op alle niveaus is onontbeerlijk. Gebrek aan vertrouwen smoort vernieuwing. Relatio-

nele gelijkwaardigheid betekent luisteren naar alle vormen van inbreng. 

• Tempowisselingen bijhouden 

In een snel veranderende werkelijkheid moet medezeggenschap ‘bijblijven’. Flexibiliteit en aanpas-

singsvermogen van werkgever, werkenden en ondernemingsraad is noodzakelijk. 

• Loslaten 

Oude gedragspatronen en procedures kunnen in de weg gaan zitten; dat geldt ook voor medezeg-

genschap. Soms is het loslaten van vastgestelde procedures het beste; dat vergt nadenken over 

nieuwe patronen in gedrag. 
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VI Conclusie en aanbevelingen  

 

Medezeggenschap heeft grote meerwaarde voor ondernemingen. De ondernemingsraad heeft zich 

bewezen, zou je kunnen zeggen. Grote wetswijzigingen zitten er niet in en ‘de medezeggenschap’ 

functioneert redelijk tot goed.7 Er is weinig animo en noodzaak om het stelsel zoals we dat kennen te 

veranderen. We zien echter dat de maatschappij verandert en dat organisaties mee veranderen.  

Vernieuwing van medezeggenschap vindt plaats omdat de samenleving verandert en in ontwikkeling 

is. Vernieuwingen zijn van nut als zij leiden tot ‘meer’ of betere medezeggenschap dan in de traditio-

nele ‘WOR-gerichte’ medezeggenschap. De uitdaging voor organisaties en ‘de’ medezeggenschap is 

de meest passende vormen te vinden.  

Wanneer betrokkenheid van medewerkers laag in de organisatie is georganiseerd, zullen bestuurder 

en ondernemingsraad een duidelijke rol van de directe en indirecte medezeggenschap in de organi-

satie moeten uitwerken. Dat kan tot andere manieren van belangenbehartiging leiden.  

Het onderzoek leert dat medezeggenschap niet meer het exclusieve terrein is van de ondernemings-

raad en de bestuurder. De toename van participatie, betrokkenheid en werkelijke invloed van mede-

werkers is een niet te stuiten ontwikkeling. Veel ondernemingen zijn ervan overtuigd dat ‘de stem 

van de medewerker’ van toegevoegde waarde is voor de onderneming. Dat is welbegrepen eigenbe-

lang van de bestuurder, omdat ondernemen in de huidige economische dynamiek niet meer succes-

vol kan zonder de ‘ogen en oren’ van de medewerkers. In het verlengde hiervan is er een voortdu-

rende zoektocht om ‘deze stem’ op een bij de onderneming passende manier te (laten) horen. 

Organisaties zullen moeten gaan nadenken wat men vindt van integrale werknemersbetrokkenheid 

bij medezeggenschap en besluitvormingsprocessen. Dat roept ook de vraag op hoe organisaties het 

werkgeverschap willen (blijven) invullen. Hoe kijken we aan tegen de factor arbeid? In de visie van 

AWVN zijn constructieve arbeidsverhoudingen en vertrouwen essentieel voor een optimale toege-

voegde waarde van degenen die werkzaam zijn in of voor de organisatie. In dat besef loont interactie 

met werkenden, met de dialoog als instrument voor vernieuwing.  

Vernieuwing is lastig maar ook hoopgevend. Het biedt ruimte om wat knelt te vervangen en plaats te 

maken voor nieuwe processen. Pas dan kan vernieuwing méér waarde aan de medezeggenschap ge-

ven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009 
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