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In deze rubriek bespreekt de SER vragen over me-
dezeggenschap in de dagelijkse praktijk. In de tus-
senliggende maanden wordt telkens een in het oog 
springend geschil behandeld dat ter bemiddeling is 

voorgelegd aan een van de bedrijfscommissies. 

Over de SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft onder meer de 

wettelijke taak de medezeggenschap in ondernemingen en

organisaties te bevorderen. De SER-Commissie Bevordering

Medezeggenschap (CBM) stimuleert dat in ondernemingen

medezeggenschap plaatsvindt en bevordert de kwaliteit daarvan.

Zo is er voorlichtingsmateriaal, worden leden van

ondernemingsraden (OR) aangemoedigd om goede scholing te

volgen en bereidt de CBM de SER-adviezen over 

medezeggenschap voor. Naast de CBM voert de SER ook het

secretariaat van de twee bedrijfscommissies voor de marktsector

(www.bedrijfscommissie.nl). De bedrijfscommissies bemiddelen

kosteloos in geval van een geschil, bijv. tussen bestuurder en OR.

Bovendien voert de SER het secretariaat van de Stichting SCOOR

(www.scoor.nl). Deze stichting bewaakt de kwaliteit van

opleidingen voor leden van or’s door certificering van or-

opleidingsinstituten.

Voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde 

vragen: www.ser.nl en www.bedrijfscommissie.nl. 

Via beide websites kunt u ook een vraag stellen met 

behulp van een contactformulier. 
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WERKNEMERS MET EEN TIJDELIJK CONTRACT ZIJN NAU-

WELIJKS BETROKKEN BIJ DE OR. DAT BLIJKT UIT EEN RE-

CENT OR- NALEVINGSONDERZOEK*. HOE GROTER HET 

PERCENTAGE WERKNEMERS MET EEN TIJDELIJK CON-

TRACT, HOE MINDER VAAK ER EEN OR IS INGESTELD IN DE

ONDERNEMING. 

O
ok stelt 60% van de werkgevers dat werknemers met 

een tijdelijk contract op geen enkele wijze worden

betrokken bij de or. Herken je dit, heeft jouw onder-

nemingsraad ook weinig flexwerkers? Lees dan verder.

Belang flexwerkers in medezeggenschap
Het aandeel ‘flexwerkers’ in organisaties is de afgelopen jaren 

toegenomen. Steeds meer mensen werken als flexwerker en 

niet op basis van een vaste arbeidsovereenkomst of aanstel-

ling. Bij ‘flexwerker’ kun je denken aan werkenden met tijdelij-

ke contracten en aan oproepkrachten, uitzendkrachten, pay-

rollers of gedetacheerden. Bij besluiten van ondernemers over

arbeidsomstandigheden, werktijden en arbeidsvoorwaarden 

kunnen de gevolgen voor werkenden verstrekkend zijn, en per

groep verschillen. Daarom is het van belang dat de samen-

stelling van je or representatief is voor de werkvloer. Betrok-

kenheid van flexwerkers is belangrijk voor alle partijen want:

• Als werkgever kan je meer draagvlak creëren, talenten bin-

den en rekenen op een hogere productiviteit.

• Als flexwerker voel je je meer gehoord, kun je invloed uit-

oefenen en ervaringen vanuit andere organisaties delen.   

• Als mede-collega met een vast contract profiteer je van

een frisse onbevangen blik. 

• Als or verbreed je je visie door diversiteit van input.

Flexwerkers kan je op verschillende manieren betrekken bij

medezeggenschap. Het begint ermee dat je je als or bewust 

bent van de belangen van flexwerkers en deze vertegenwoor-

digt. Daarbij kan een or-lid als aanspreekpunt fungeren voor 

flexwerkers in je organisatie.

Ook kun je flexwerkers actief betrekken bij medezeggen-

schap. Medezeggenschapsvormen waarbij je werkt met flexi-

bele participanten in tijdelijke projecten, kunnen daarbij hel-

pen. Denk aan klankbord- en themagroepen of vragenlijsten 

waarmee je flexwerkers uitnodigt om hun standpunten in te 

brengen bij de or. Wanneer je optimaal gebruik maakt van

communicatiemiddelen, bereik je meer medewerkers.

Tot slot kan je meer flexwerkers betrekken door actieve deel-

name aan de medezeggenschap via stemrecht, zitting in een 

onderdeelcommissie of or. Ook geoormerkte zetels voor 

flexkrachten bevorderen actieve deelname.  

Meer tips en informatie: https://www.ser.nl/nl/thema/or-me-

dezeggenschap/werkwijze/flex. 

* Vlug Adviseurs & Onderzoeksbureau EVA, 2017. Dit onderzoek richt

zich op werknemers met een tijdelijk dienstverband, exclusief uitzend-

krachten, gedetacheerden en zzp’ers.

Is de samenstelling van je or re-
presentatief voor de werkvloer?
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