
Opgave 1 

Medezeggenschap vaak wassen neus 

Ondernemingsraden kunnen moeilijk aan leden 

komen en de relatie van de raad met het bestuur 

is vaak niet om over naar huis te schrijven. Ruim 

driekwart van de raden zegt zijn werk door de 

problemen niet goed te kunnen doen. 

Eén en ander blijkt uit onderzoek van het 

tijdschrift Ondernemingsraad, dat meer dan 500 

raden van bedrijven uit zowel de markt- als de 

collectieve sector aan de tand voelde over hun 

functioneren. Ruim de helft van de ondervraagden 

noemt ook gebrek aan tijd een knelpunt. Alle uren 

die in de OR gaan zitten, gaan ten koste van het 

gewone werk. 

Doordat OR-leden vaak met de 

ondernemingsraad bezig zijn, hebben zij ook nog 

te kampen met klagende chefs en collega's.  Meer 

dan zes op de tien voelen zich bovendien door de 

bestuurders belemmerd in hun werk voor de raad. 

Zij hebben regelmatig het gevoel niet serieus te 

worden genomen. 

Het tijdschrift constateert dan ook dat de 

medezeggenschap ruim vijftig jaar na de 

invoering van de Wet op de ondernemingsraden 

(WOR) nog steeds niet goed functioneert. 

Volgens de onderzoekers heeft de regeling zijn 

langste tijd gehad en moet naar andere 

oplossingen worden gezocht. Daarbij denken zij 

onder andere aan het betalen van OR-werk. Een 

andere optie die de onderzoekers opperen is het 

sterker verbinden van ondernemingsraden aan de 

vakbonden, zoals in België en Duitsland het geval 

is. Dat er iets moet gebeuren, is voor de 

onderzoekers duidelijk. Want zoals het nu gaat, 

lijkt de OR er niet in te slagen het puberale 

stadium te ontstijgen.

         Trouw, februari 2002 

1p 1  Wat is het doel van de Wet op de ondernemingsraden? 

2p 2  Noem twee rechten die de ondernemingsraad heeft op grond van de WOR. 

In bovenstaand krantenartikeltje wordt beweerd dat door allerlei omstandigheden de 

medezeggenschap niet veel voorstelt, dat zij zogezegd een “wassen neus” is. 

2p 3  Noem twee beweringen uit de tekst die de stelling “Medezeggenschap vaak wassen neus” 

onderbouwen. 
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