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Ondernemingsraad is aangewezen partij om niet-
vakbondsleden te betrekken bij cao-overleg 
 
Sociaal Economische Raad ziet in haar advies potentieel van ondernemingsraad over het oog 
  
Volgens het artikel 'Niet-bondsleden bij cao-overleg' in het FD van 26 augustus 2013 pleit de Sociaal 
Economische Raad (SER) ervoor om ook niet-vakbondsleden te laten deelnemen aan cao-
overleggen. Deze uitbreiding van het aantal gesprekspartners moet zorgen voor een blijvend 
draagvlak voor cao-afspraken in een tijd dat de organisatiegraad van medewerkers afneemt en het 
aantal flexwerkers en zzp'ers toeneemt. 
Aan de rol van ondernemingsraden besteedt het advies van de SER echter nauwelijks aandacht. En 
dat is vreemd. Niet alleen omdat de ondernemingsraad de meest geschikte partij is om dat draagvlak 
te organiseren, maar ook omdat er interessante veranderingen in medezeggenschapsland zijn waar 
de SER kennelijk geen zicht op heeft. 
De rol van de ondernemingsraad gaat namelijk tegenwoordig veel verder dan die van spreekbuis van 
de medewerkers. Veel meer dan vroeger is de moderne OR er op gericht te bevorderen dat groepen 
medewerkers zichzelf vertegenwoordigen, zodat medewerkers zelf rechtstreeks inspraak en invloed 
hebben. Dat geldt bijvoorbeeld bij organisatieveranderingen, veranderingen van werkprocessen, 
vormgeving van personele regelingen enzovoort. Door die rechtstreekse invloed van medewerkers 
kunnen belangen beter tegen elkaar worden afgewogen en neemt het draagvlak voor het beleid toe. 
Die ontwikkeling van de OR is natuurlijk ook niet vreemd in deze tijd. Bijna 80% van de Nederlandse 
bevolking heeft tegenwoordig een opleidingsniveau van mbo 2 of hoger. De betrokkenheid bij en 
deelname aan de besluitvorming in het bedrijf moet daar dus bij aansluiten. En uiteraard moeten 
zowel georganiseerde werknemers als niet-georganiseerden en flexwerkers daarbij allemaal een stem 
hebben. 
Dus als we ook niet-georganiseerde werknemers bij het cao-overleg willen betrekken, dan bestaat 
daarvoor geen natuurlijker orgaan dan de ondernemingsraad. Natuurlijk hoeft de raad niet zelf partner 
te zijn in het cao-overleg. Maar hij kan er wel voor zorgen dat werknemers — de vakbondsleden maar 
dus ook de niet-georganiseerden, flexwerkers en zzp'ers — betrokken zijn bij het overleg in ‘de polder’ 
en bij de organisaties waarin zij werken. Er is geen andere partij dan de OR die de invloed van niet-
vakbondsleden zo efficiënt, objectief en vanuit een stevige positie kan regelen. 
En dat is maar goed ook, want anno 2013 is ongeveer 10% van de beroepsbevolking zzp’er en heeft 
een op de vijf werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Daar hebben ze zeker niet allemaal vrijwillig 
voor gekozen, want de rechtspositie van deze groepen is vaak zwak. 
Van het eerste op het tweede kwartaal van 2013 werden 258.000 personen werkloos (cijfers CBS) en 
daarvan had 26% een flexibele arbeidsrelatie. In dezelfde periode vonden 104.000 werklozen een 
baan, maar dan voor minder dan twaalf uur in de week. Het aantal mensen met een 'losse' 
arbeidsrelatie neemt dus sterk toe. 
 
Maar juist de ondernemingsraad kan opkomen voor hun positie en rechten en hun belang laten 
meewegen door ook de flexwerkers en zzp'ers te laten meepraten. Een ondernemingsraad die daarbij 
ook oog houdt voor een gezonde verhouding tussen vaste en flexibele medewerkers, en voor het 
behoud van de organisatiecultuur en de continuïteit een maximale bijdrage levert aan moderne 
arbeidsverhoudingen. 
Het is goed dat de SER oproept ook niet-vakbondsleden te laten deelnemen aan cao-overleggen. Nog 
beter zou zijn als wordt opgeroepen de ondernemingsraad daarbij in te zetten als intermediair. 
  
Juist de ondernemingsraad kan opkomen voor positie en rechten van ook de flexwerkers en zzp'ers 
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