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………….onze opdracht!.onze opdracht!

60 minuten de tijd om    gouden 60 minuten de tijd om    gouden 

regels te bedenken voor regels te bedenken voor 

‘‘medezeggenschap 2.0medezeggenschap 2.0’’

‘andere’, uitdagende, 
prikkelende



Hoe gaan we die gouden Hoe gaan we die gouden 
regels vindenregels vinden

1.1.
 

Enkele Enkele ‘‘prikkelendeprikkelende’’  statementsstatements

2.2.
 

Deze statements als vertrekpunt Deze statements als vertrekpunt 

voor  de gouden regelsvoor  de gouden regels



VoorafVooraf

Vertel uw buurman/Vertel uw buurman/--

vrouw waarom u zo vrouw waarom u zo 

trots bent op de OR!trots bent op de OR!



Gesignaleerde knelpuntenGesignaleerde knelpunten

Legitimatie; de OR als vertegenwoordigend orgaan

Faciliteiten, adequate randvoorwaarden

OR – GO (meer vrije lijsten, relatie met vakbonden)

Werkdruk bij OR-leden

Moeilijke combinatie MZ en loopbaan

Animo voor OR zorgwekkend

84% opnieuw lid; beroepsmedezeggenschappers?



Gesignaleerde knelpuntenGesignaleerde knelpunten

Communicatie met de achterban

Kwaliteit en resultaat van overleg met bestuurder

Politiek primaat

Bevoegdhedendiscussies (versus SER advies: 
onderbenutting bevoegdheden)

OR wordt volwassen maar ontwikkeling feitelijke invloed
stagneert

Mislukte discussie over de WMW (2005); WOR opnieuw
ter discussie, of…………………………………………….

………………………



InspiratieInspiratie
 

voorvoor
 ““medezeggenschapmedezeggenschap
 

2.02.0””

De De 
gesignaleerde gesignaleerde 
knelpuntenknelpunten

De De ‘‘klassiekeklassieke’’
 

theorietheorie

De actualiteitDe actualiteit

Sociale innovatieSociale innovatie

De baliegroepDe baliegroep



Inspiratiebron 1: een stukje theorieInspiratiebron 1: een stukje theorie

ErEr zijnzijn tweetwee hoofdtypenhoofdtypen van MZ (van van MZ (van DijckDijck, de , de 
NijsNijs, , LeisinkLeisink): ): democratiseringdemocratisering en en participatieparticipatie

OR is OR is vormvorm van van partipartiëëlele democratiedemocratie: : 
organisatieledenorganisatieleden beschikkenbeschikken via via gekozengekozen
vertegenwoordigersvertegenwoordigers over over medebeslissingsmedebeslissingsrechtrecht
t.a.vt.a.v. . diversediverse beleidscentralebeleidscentrale aangelegenhedenaangelegenheden

DemocratiseringDemocratisering beleidsautoriteitbeleidsautoriteit
ParticipatieParticipatie uitvoeringsautoriteituitvoeringsautoriteit



Inspiratiebron 1: een stukje theorieInspiratiebron 1: een stukje theorie

ParticipatieParticipatie
 

heeftheeft
 

betrekkingbetrekking
 

op op allerleiallerlei
 

vormenvormen
 

vanvan

direct contact direct contact tussentussen
 

werknemerswerknemers
 

en en leidingleiding
 

in in hethet

kaderkader
 

van de  van de  dagelijksedagelijkse
 

beleidsuitvoeringbeleidsuitvoering. . ““DezeDeze

participatievormenparticipatievormen
 

zijnzijn
 

veelalveelal
 

opgezetopgezet
 

vanuitvanuit
 

humanhuman--

relationrelation--achtigeachtige
 

principesprincipes
 

die de die de machtsstructuurmachtsstructuur
en en hethet

 
bestuurbestuur

 
van de van de ondernemingonderneming

 
nietniet

 
veranderenveranderen””

((LeisinkLeisink
 

e.ae.a.).)



Inspiratiebron 1: een stukje theorieInspiratiebron 1: een stukje theorie

MZ is MZ is eeneen mogelijkheidmogelijkheid omom de de 

machtsverhoudingenmachtsverhoudingen meermeer gelijkgelijk tete makenmaken ten ten 
gunstegunste van de van de werknemerswerknemers omom meermeer invloedinvloed op op hethet
ondernemingsbeleidondernemingsbeleid tete krijgenkrijgen (De (De NijsNijs, , LammersLammers, , 
DrenthDrenth, , AndriessenAndriessen))

MZ is MZ is eeneen wezenlijkwezenlijk onderdeelonderdeel van van hethet systeemsysteem van van 

‘‘checks and balanceschecks and balances’’ ((NagelkerkeNagelkerke, , JunggeburtJunggeburt))



wat is mee te nemen naar wat is mee te nemen naar 
‘‘MZ 2.0MZ 2.0’’

OR = OR = partipartiëëlele democratiseringdemocratisering = = 
medebeslissingsrechtmedebeslissingsrecht

OR OR gaatgaat over over beleidscentralebeleidscentrale
aangelegenhedenaangelegenheden



InspiratiebronInspiratiebron 2:2:

ActualiteitActualiteit uituit eeneen andereandere hoekhoek

Top Enron

 
27 keer schuldig bevonden

Oud-bestuurders mogelijk de rest van 
hun leven naar de gevangenis 



InspiratiebronInspiratiebron  2: 2: 
actualiteitactualiteit  uituit  andereandere  hoekhoek

KredietcrisisKredietcrisis

Enron, Enron, AholdAhold, , ParmalatParmalat, ABN , ABN AmroAmro ((FortisFortis), ..), ..

zorgbredezorgbrede governancecodegovernancecode

code code TabaksblatTabaksblat

Marco VitaleMarco Vitale





wat is mee te nemen naar wat is mee te nemen naar 
‘‘MZ 2.0MZ 2.0’’

OR OR heeftheeft functiefunctie in in hethet kaderkader van van 
‘‘checks and balanceschecks and balances’’



Ter inspiratiebron 3: sociale innovatieTer inspiratiebron 3: sociale innovatie

VergrotenVergroten arbeidsproductiviteitarbeidsproductiviteit

Slimmer Slimmer werkenwerken

AutonomieAutonomie van de professionalvan de professional

ZelfreguleringZelfregulering



wat is mee te nemen naar wat is mee te nemen naar 
‘‘MZ 2.0MZ 2.0’’

VerschuivingVerschuiving
 

van van hethet
 

primaatprimaat
 

van van 

de de medezeggenschap/participatiemedezeggenschap/participatie

Vergelijk Vergelijk organisatieontwikkelingstrajectenorganisatieontwikkelingstrajecten



Inspiratiebron 4: de baliegroepInspiratiebron 4: de baliegroep

HervormingHervorming van de van de arbeidsverhoudingenarbeidsverhoudingen
((tijdtijd voorvoor eeneen nieuwnieuw sociaalsociaal contract)contract)

Rode Rode draaddraad: de : de individueleindividuele medewerkermedewerker moetmoet
zijnzijn arbeidsvoorwaardenarbeidsvoorwaarden en en socialesociale zekerheidzekerheid
zelfzelf regelenregelen

CaoCao wordtwordt ‘‘ontwikkelovereenkomstontwikkelovereenkomst’’



wat is mee te nemen naar wat is mee te nemen naar 
‘‘MZ 2.0MZ 2.0’’

Focus op Focus op nalevingnaleving CAO CAO 

Focus op Focus op collectievecollectieve arrangementenarrangementen en en 
op op uniformiteituniformiteit / / coherentiecoherentie

‘‘herijkenherijken’’ relatierelatie vakbondenvakbonden



AanAan  de slag met de de slag met de goudengouden  regelsregels

U U heeftheeft
 

4 4 ‘‘statementsstatements’’
 

gehoordgehoord

1.1.KlassiekeKlassieke
 

theorietheorie

2.2.KredietcrisisKredietcrisis
 

en en schandalenschandalen

3.3.SocialeSociale
 

innovatieinnovatie

4.4.De De baliegroepbaliegroep

Te Te gebruikengebruiken
 

alsals
 

‘‘inspiratiebroninspiratiebron’’

MaarMaar
 

hethet
 

magmag
 

ookook
 

heel heel ietsiets
 

‘‘andersanders’’
 

zijnzijn



InstructieInstructie  (5 (5 --  10 10 minutenminuten))

groepjesgroepjes van 6  van 6  personenpersonen

bedenkbedenk 1 1 ‘‘goudengouden tip, tip, regelregel’’

schrijfschrijf op in op in maximaalmaximaal 5 5 woordenwoorden

schrijfschrijf grootgroot



De De goudengouden  regelsregels  

watwat  hebbenhebben  we we nodignodig  
voorvoor  MZ 2.0MZ 2.0



…… watwat
 hebbenhebben

 we we nodignodig??

MeerMeer ‘‘passiepassie’’ en en behoeftebehoefte aanaan eeneen genuanceerdgenuanceerd
principeelprincipeel betoogbetoog

AndereAndere rolopvattingrolopvatting en en rolinvullingrolinvulling door ORdoor OR--enen
kaderskaders stellenstellen en en controlerencontroleren ((bvbv tavtav participatieparticipatie))

primaatprimaat participatieparticipatie bijbij medewerker(smedewerker(s): ): velevele art 25 art 25 
onderwerpenonderwerpen bijbij medewerker(smedewerker(s))

themacommissiesthemacommissies
(( eeenen anderander modelmodel--reglementreglement))

GoedeGoede leidingevendenleidingevenden
organiserenorganiseren betrokkenheidbetrokkenheid en en stimulerenstimuleren samenwerkingsamenwerking



…… watwat
 hebbenhebben

 we we nodignodig??

OR in OR in sterkesterke rolrol met focus op met focus op beleidsautoriteitbeleidsautoriteit (art 27)(art 27)
met focus op met focus op strategischestrategische (HRM) (HRM) onderwerpenonderwerpen

collectievecollectieve arrangementenarrangementen, , uniformiteituniformiteit, , coherentiecoherentie,  ,  
nalevingnaleving en en uitwerkinguitwerking CaoCao’’ss, , ……

goedgoed bestuurbestuur

‘‘herijkenherijken’’ relatierelatie met met vakbondvakbond
MeerMeer focus focus vakbondvakbond op ORop OR--enen

OR en GO OR en GO gaangaan in in elkaarelkaar opop

Minder Minder formeelformeel overlegoverleg (OV)(OV)



…… watwat
 hebbenhebben

 we we nodignodig??
GeenGeen gelaagdegelaagde MZMZ--structurenstructuren

welwel actieveactieve invullinginvulling participatieparticipatie op op decentraaldecentraal niveauniveau
((binnenbinnen sectorensectoren, , dienstendiensten, , directiesdirecties))

GeformaliseerdeGeformaliseerde regionaleregionale platforms, platforms, geformaliseerdegeformaliseerde
netwerkennetwerken van ORvan OR--en met en met metmet bevoegdhedenbevoegdheden en met en met 
formeleformele gesprekspartner(sgesprekspartner(s))

vergelijkvergelijk PROVORPROVOR

EenEen nieuwenieuwe WOR WOR 
met met ruimteruimte voorvoor ‘‘goedgoed bestuurbestuur’’
heroriheroriëëntatientatie op op ‘‘politiekpolitiek primaatprimaat’’
aanpassingenaanpassingen t.a.vt.a.v. CAO. CAO--bepalingenbepalingen



…… en en tenslottetenslotte

De De traditioneletraditionele, , innovatieveinnovatieve, , politiekepolitieke, , 
professionaleprofessionale, , interactieveinteractieve

 
en en regisserenderegisserende

 OROR--en (met of en (met of zonderzonder
 

EVCEVC’’ss
 

/ / OVCOVC’’ss) ) 
hebbenhebben

 
waarschijnlijkwaarschijnlijk

 
gelijkgelijk

MZ 2.0 en of MZ 2.0 en of ‘‘de de andereandere
 

OROR--enen’’
 

zullenzullen
 

waarschijnlijkwaarschijnlijk
 

successucces
 hebbenhebben
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