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Hoofdstuk VIII Vakbond en Bedrijf 
 visie van de geënquêteerde 
 OR-leden

8.1 Inleiding

Er zijn noorderlingen die enerzijds goed zicht hebben op de ontwikkeling van het bedrijf waar zij 
werken en anderzijds ook op het opereren van de vakbeweging in de regio. We hebben het over de leden 
van ondernemingsraden van de grotere bedrijven in Noord-Nederland. De ontwikkeling van een in een 
bepaalde regio gevestigd grootbedrijf heeft een directe invloed op de sociaal-economische ontwikkeling 
van die regio van vestiging. Economische groei van een regio, onder andere tot uiting komend in de 
groei van de werkgelegenheid en daarmee ook in de groei van de welvaart meer in het algemeen, wordt 
in hoge mate bepaald door de in die regio aanwezige  grote(re) bedrijven.74 De overheid tracht vanaf 
eind jaren veertig via het scheppen van voor bedrijven gunstige randvoorwaarden de vestiging en de 
ontplooiing van ondernemingen in bepaalde, wat zwakkere regio’s positief te beïnvloeden. De eventuele 
vestiging van nieuwe en de ontwikkeling van reeds aanwezige grote(re) bedrijven is uiteraard, naast 
dit voorwaardenscheppend beleid van de overheid, van nog veel meer factoren en omstandigheden 
afhankelijk. 

Eén van die andere factoren is het optreden, in de regio, van de vakbeweging. Zij kan wel degelijk 
invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de lonen en daarmee op de arbeidskosten. Soms wordt er 
zelfs voor gepleit om het loonniveau in zwakkere regio’s bewust lager te houden dan in economisch 
sterke regio’s75. Een dergelijk streven is de vakbeweging ten ene male vreemd, al zal er in een situatie 
van veel werkloosheid tegenover een situatie van een gespannen arbeidmarkt, buiten de officiele 
lonen om, toch wel sprake zijn van loonverschillen. Alleen indien een regio in meerdere opzichten als 
een autonome regio functioneert, valt te verwachten dat de vakbeweging onder voorwaarden bereid 
is mee te werken aan een van het centrale beleid afwijkend arbeidsvoorwaardenbeleid. Het loon- en 
arbeidsmarktbeleid kan dan, onder bijzondere omstandigheden, ook een specifieke regionale invulling 
krijgen76. Ook in bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij fusies of reorganisaties van bedrijven, speelt de 
vakbeweging een vaak indringende rol en is zij soms bereid (tijdelijk) genoegen te nemen met lagere 
lonen. Hoe dan ook, de vakbeweging is één van de actoren die in de regio op sociaal-economisch 

74 In de economische geografie wordt daar inmiddels wel iets genuanceerder over gedacht. De groeipooltheorie, 
waarbij er van uitgegaan wordt dat een grootbedrijf dat zich in een regio vestigt in zijn kielzog ook 
vestigingen van andere bedrijven uitlokt,geldt maar ten dele en is allang aangevuld met andere theorieen.

75 Zie bijvoorbeeld het pleidooi van A. van Witteloostuijn en J. Oosterhaven voor regionale loondifferentiatie 
(in: “Van eigenwijsheid naar eigen wijsheid”, Groningen, 2006; zie de noot op pagina 44)

76 Het was minister W. Albeda die eind jaren zeventig in Noord-Nederland de mogelijkheden tot het maken 
van regionale loon- en arbeidsmarktafspraken (RAMA’s) kwam aftasten. Het centralistische karakter van 
de vakbeweging maakte, dat -  zeker wat het loonniveau betrof - onmogelijk. Ook het ontbreken van een 
goede derde partij, te weten een min of meer autonoom Noord-Nederlands bestuur, maakte dat in het nieuw 
te formuleren Integraal Structuur Plan, slechts een beperkt aantal (bedrijfstaks-) arbeidsmarktprojecten 
werd benoemd.
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terrein een rol speelt. Waarbij, naast het loonbeleid, het bijvoorbeeld gaat om het beïnvloeden van het 
sociaal-economisch beleid van de diverse overheden.
Van de opvattingen van ondernemingsraadsleden van grotere bedrijven in Noord-Nederland over de 
mate waarin de vakbeweging invloed uitoefent op de sociaal-economische ontwikkeling van een regio 
heeft in 1996 een leeronderzoek plaatsgevonden bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de 
Rijksuniversiteit Groningen, onder begeleiding van Jouke van Dijk en Teun Jan Zanen.77  De resultaten 
van het toen gepleegde onderzoek,’ Vakbond en Bedrijf ‘ geheten, liggen nu mee ten grondslag aan dit 
hoofdstuk. 

8.2 Opzet onderzoek ‘Vakbond en Bedrijf’

Binnen de organisatie van een bedrijf is het vooral de algemene directie die het beleid voor de 
onderneming uitzet. De directie bepaalt hoe het bedrijf moet functioneren en hoe het bedrijf reageert op 
de omgeving. Binnen de organisatie wordt de algemene directie uiteraard in zijn keuzes ook beinvloed 
door de werknemers. Uit een onderzoek van de Nederlandse vereniging voor management is gebleken, 
dat de stem van de werknemers zelfs zwaarder weegt dan de stem van lokale overheden. Van de 
ondervraagde managers gaf 65% aan, dat ze bij strategische besluiten nadrukkelijk rekening houdt met 
de wensen en verwachtingen van de werknemers. (Intermediair, 6-2-1996)
De stem van de werknemers binnen het bedrijf wordt in beginsel vertolkt door de ondernemingsraad. 
De ondernemingsraad heeft daarmee zowel een formele (wet op de OR) als een informele invloed op 
de algemene directie. De meeste ondernemingsraadsleden zijn ook lid van een vakbond. Zowel in het 
contact tussen vakbonden en OR-leden als in het directe contact van de vakbonden met de algemene 
directie kan de vakbeweging daarom een zekere (directe en indirecte) invloed uitoefenen op de gang 
van zaken binnen een bedrijf, in het bijzonder als het gaat om strategische beslissingen (bijvoorbeeld 
bij reorganisaties.)

De mening van OR-leden
In het onderzoek ‘Vakbond en Bedrijf ‘ wordt de mening van OR-leden gevraagd over het optreden van 
de regionale vakbeweging, zowel in het heden -1996 - als in de periode 1960-1992. Wij zijn vooral op 
zoek naar de opvatting van OR-leden over welke invloed het optreden van de regionale vakbeweging 
had op de ontwikkeling van regio’s in het algemeen en op die van Noord-Nederland in het bijzonder. 
De focus is dan gericht op de periode 1960-1992. Een visie ex-post van een groep geinterviewden, 
in dit geval zittende ondernemingsraadsleden,  kan wel degelijk als relevant beschouwd worden. Je 
mag, als het om de periode 1960-1992 gaat, van de OR-leden in 1996 een wat meer bezonken oordeel 
verwachten over die voorgaande periode, zeker van de al wat langer zittende OR-leden en in het 
bijzonder ook van de huidige voorzitters. Als zodanig zullen we de informatie van de geïnterviewden 
dan ook behandelen. 

Andersom kan de vraag gesteld worden of, wat de op een vakbondslijst gekozenen betreft, de afstand 
van die OR-leden ten opzichte van de bond die hen kandideerde niet te klein is, waardoor hun mening 
wel heel erg gekleurd kan zijn, wat mogelijk leidt tot ‘sociaal wenselijke’ antwoorden. De vraag is dus: 
hoe intensief is de relatie tussen OR en vakbond(en)? 
Daar is onderzoek naar gedaan. In 2003/2004 hebben de bladen Zeggenschap en OndernemingsRaad 
een enquête gehouden rond die relatie. Onder de titel “Partners met rug naar elkaar” worden in 
Zeggenschap van maart 2004 de uitkomsten van die enquête besproken door Aldo Dikker. Het contact 

77 De deelnemende studenten waren:  J.T. van Beek, F. ten Bloemendal, G.J. ten Hoor, M.J.C. Hoornenborg  
en E.J. Liewes.
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tussen OR-leden en vakbondsbestuurders blijkt beperkt: 29% van de OR‘en heeft nooit contact met 
hun vakbondsbestuurders, 34% slechts één à twee keer per jaar. 54% van de vakbondsbestuurders zou 
overigens wel meer contact willen hebben met hun OR-leden. Liefst met de gehele OR, maar eventueel 
ook wel alleen met de eigen fractie. Het zou dan in de eerste plaats moeten gaan om ingrijpende 
zaken als reorganisaties, sociale plannen, fusies en overnames (zegt 89% van de ondervraagde 
districtsbestuurders), in de tweede plaats over de decentrale invulling van CAO-afspraken (zegt 68% van 
de districtsbestuurders) en in de derde en vierde en vijfde plaats respectievelijk over belangenbehartiging 
(41%), over acties/stakingen (26%) en over de relaties met het management (21%).
Het partnerschap OR-vakbond, zo blijkt uit dit onderzoek, is in potentie wel aanwezig. In sectorale 
crisissituaties, bijvoorbeeld zoals die in het vorige hoofdstuk zijn behandeld, kan dat partnerschap 
natuurlijk gauw tot een intensiever leven worden gewekt. Naast de wettelijk vastgelegde betrokkenheid 
van de bonden bij reorganisaties of fusies kan de invloed van de vakbeweging drastisch opgevoerd 
worden door in die genoemde situaties samen op te trekken met de betreffende OR(’en). 

Vraagstelling onderzoek ‘Vakbond en Bedrijf’
De vraagstelling van het onderzoek ‘Vakbond en Bedrijf ‘ is dezelfde als de vraagstelling zoals die in 
Hoofdstuk III, paragraaf 3.2 van deze studie is ontwikkeld. (Zie aldaar vraag 5).
Deze vraagstelling luidt als volgt:

Hoe wordt in Noord-Nederland aangekeken tegen de rol en de betekenis van de regionale 
vakbeweging? 

Deze vraag is in het onderzoek ‘Vakbond en Bedrijf’ nader geoperationaliseerd. Er is voor gekozen om 
de vragen toe te spitsen op invloedsrelaties en op hoe OR-voorzitters en gewone OR-leden daar tegen 
aankijken.
De navolgende invloedsrelaties zijn daarbij onderscheiden:
1. invloed van grotere bedrijven op de sociaal-economiche ontwikkeling van regio’s
2. rechtstreekse invloed van de vakbeweging op de besluitvorming binnen een bedrijf 
3. invloed van de ondernemingsraad op de besluitvorming binnen een bedrijf
4. invloed van de vakbeweging op de ondernemingsraad.
5. invloed van de overheid op een bedrijf
6. invloed van de vakbeweging op de overheid
Voor het huidige onderzoek zijn met name de punten 2, 4 en 6 van belang. Daar zullen we onze aandacht 
dan ook verder toe beperken.
                              
De geselecteerde bedrijven
Aanvankelijk was beoogd alleen bedrijven met meer dan 500 werknemers in dat onderzoek te 
betrekken. Al gauw bleek dat daarmee een onevenwichtige verdeling naar zowel bedrijfstak als naar 
vestigings(sub)regio zou ontstaan. Bovendien zou het aantal te interviewen personen dan wat laag zijn 
uitvallen. Daarom is er voor gekozen om het onderzoek te richten op Noord-Nederlandse bedrijven met 
in het jaar 1996 meer dan 200 werknemers.   

Verder is bij de bepaling van de te benaderen bedrijven bewust voorbij gegaan aan de ondernemings- en 
medezeggenschapsraden uit de sfeer van de overheid en de semi-overheid. Uiteraard hebben ook de leden 
van die ondernemingsraden zicht op de ontwikkelingen binnen de eigen instelling en de betrokkenheid 
van de vakbeweging daarbij, maar beslissingen over de vestiging van overheidinstellingen in een regio 
en de duurzaamheid daarvan is meer een politieke dan een economische kwestie. 
Bij particuliere ondernemingen daarentegen ziet een (potentiele) ondernemer op een bepaald moment 
winstkansen. Dat kan voor hem voldoende reden zijn om te besluiten een bedrijf  te starten of een 
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bestaand bedrijf uit te breiden. Afhankelijk van zijn kijk op de verdere mogelijkheden en zijn feitelijke 
ondernemersgedrag, heeft zo’n bedrijf in de regio van vestiging al dan niet een productieve toekomst. 
Hierbij gaat het vooral om de economische aspecten van het ondernemen.En daarbij wordt er, zoals 
wij zagen wel degelijk ook rekening gehouden met de opvattingen van het personeel en daarachter de 
opvattingen van de bij een bedrijf betrokken vakbonden.
Uiteindelijk zijn er totaal 41 bedrijven geselecteerd, namelijk 13 in Friesland en 14 in zowel Groningen 
als Drenthe. (Voor de lijst met geselecteerde bedrijven zie bijlage 2).

De ondervraagden
In dit onderzoek was het de bedoeling de mening te verkrijgen van alle 485 OR-leden, werkzaam 
bij de 41 geselecteerde bedrijven, over de invloed van  regionale vakbeweging op de ontwikkeling 
van de regio. Speciale belangstelling ging daarbij uit naar concrete ervaringen van de geënquêteerden 
met het optreden van de regionale vakbeweging in relatie tot de ontwikkelingsgang van hun ‘eigen’ 
bedrijf.  Van sommige van die bedrijven was en is bekend, dat zij meer of minder intensief te maken 
hebben gehad met de lokale en regionale overheden.. In de meeste gevallen waren daar dan ook de 
regionale vakbonden bij betrokken. In enkele gevallen leidde dat tot het nodige tumult en tot ook 
de betrokkenheid van de regionale en landelijke politiek en -  wat de vakbeweging betreft -  met de 
overkoepelende vakcentrales. Aan de geënquêteerde OR-leden werd daarom ook gevraagd  hoe zij, 
de huidige OR-leden, aankeken tegen het optreden van de vakbonden/vakbeweging in de regio in het 
algemeen.
De leden van de ondernemingsraden van de geselecteerde bedrijven werden schriftelijk geënquêteerd. 
De daarbij gebruikte vragenlijst is als bijlage bijgevoegd. (zie bijlage 3).
 
Los van en in de tijd voorafgaande aan de schriftelijke enquête onder de betrokken OR-leden zijn er 
diepte-interviews afgenomen met de 41 voorzitters van de betreffende ondernemingsraden. De voor die 
interviews gehanteerde vragenlijst is eveneens als bijlage aan deze studie toegevoegd (zie bijlage 4). 
Aan de OR-voorzitters zijn achtereenvolgens vragen gesteld over henzelf en over ‘hun’ bedrijf, over 
de positie van de OR in het bedrijf, over de ontwikkeling van ‘hun’ bedrijf de afgelopen jaren, over de 
ontwikkeling van Noord-Nederland en over de rol en de invloed van de vakbeweging in de regio.

8.3 Resultaten

Totaal werden er dus 41 bezoeken gebracht aan grote(re) bedrijven in Noord-Nederland. In deze 
bedrijven waren in het totaal 458 OR-leden in functie. Al die ondernemingsraadsleden is een 
enquêteformulier uitgereikt dan wel toegestuurd. Van die uitgereikte enquête-formulieren zijn er 141 
ingevuld teruggekomen. Dat wil zeggen dat de respons uiteindelijk ietsje groter is geworden dan 30%. 
Dat is een vrij magere, nog net  acceptabele respons te noemen.

Vooraf al was gebleken, dat van alle 458 OR-leden, de totale populatie, slechts 10% vrouw is. Vrouwen 
zijn daarmee ondervertegenwoordigd, omdat 25% van de werknemers in de 41 betrokken bedrijven 
van het vrouwelijk geslacht is. Een mogelijke verklaring van deze ondervertegenwoordiging is, dat 
vrouwen verhoudingsgewijs vaker in deeltijd werken en daardoor een minder grote binding hebben met 
‘hun’ bedrijf, danwel dat zij daarvoor onvoldoende tijd en mogelijkheden hebben (vooral ook vanwege 
hun dubbele belasting: werk en huishouding).
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Enquête-uitkomsten
Uit de verdeling naar leeftijd van de respondenten blijkt, dat vooral de wat oudere werknemers zitting 
nemen in de OR. De categorie 46-55-jarigen is de grootste met 36% van deze 458 OR-leden. De 
categorie daaronder (van 36 tot 45 jaar) betreft 33%. En onder de respondenten bevond er zich slechts 
één OR-lid dat jonger was dan 25 jaar. 

Er is sprake van een vrij grote doorstroming van leden van ondernemingsraden: 44% van de respondenten 
zit nog slechts minder dan drie jaar in de OR en voor hen is de huidige zittingsperiode ook hun eerste. 
Het grootste deel van de ondervraagde OR-leden is lid van een vakbond (77%). Dat komt ook overeen 
met het gegeven dat de organisatiegraad bij de geselecteerde bedrijven ook hoog ligt, namelijk op 
gemiddeld 46%. Wel blijkt er dus toch ook een duidelijke groep niet bij een bond georganiseerde OR-
leden te zijn; en dat betreft dan 23% oftewel bijna een kwart van de OR-leden.

Van de 41 ondervraagde OR-voorzitters zijn er 30 lid van de FNV, 3 lid van het CNV en 2 lid van 
de MHP. Dat betekent dat zes voorzitters ongeorganiseerd zijn, danwel hun bondslidmaatschap niet 
hebben willen bekendmaken.
Volgens acht van de OR-voorzitters kleurt de vakbondsachtergrond van de OR-leden de standpuntbepaling 
in de OR. Volgens 28 andere voorzitters is daar in hun ondernemingsraden geen of nauwelijks sprake 
van. 
.
Invloed van de vakbeweging op de besluitvorming binnen de grote(re) bedrijven  
In de 41 geselecteerde bedrijven blijkt nogal eens sprake te zijn geweest van meer of minder ingrijpende 
bedrijfscrises. De 41 OR-voorzitters gaven aan, dat zich gedurende hun voorzitterschap de volgende 
situaties hadden voorgedaan:
-  dreigend faillissement 6   x
-  reorganisatie 35  x
-  fusie/overname 23 x
-  herstructurering 21 x
-  uitbreiding 25 x
-  verplaatsing 16 x
Verder werden nog genoemd: het aangaan van een joint venture (2x), het afstoten van een deel van het 
bedrijf en een beursgang.

In de schriftelijke enquête onder de OR-leden is gevraagd welke mate van invloed naar hun mening de 
vakbeweging in dergelijke situaties heeft of had kunnen hebben. De beantwoording van die vraag staat 
weergegeven in tabel 8.1.

Tabel 8.1 Mate van invloed van de vakbeweging volgens OR-leden 
(in percentages van alle respondenten) 

Hoe groot is de invloed van de klein matig groot
vakbond geweest bij:

Dreigend faillissement 24 % 38 % 38 %
Reorganisatie 30 % 39 % 32 %
Fusie/Overname 41 % 31 % 28 %
Herstructurering 34 % 41 % 25 %
Uitbreiding 59 % 29 % 12 %
Verplaatsing 48 % 30 % 22 %
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De invloed van de vakbeweging is volgens de OR-leden het grootst bij een dreigend faillissement en 
het kleinst bij een uitbreiding van het bedrijf.
Over het algemeen wordt de invloed van de vakbonden in de verschillende situaties door de OR-leden 
niet als groot ingeschat. Zelfs in een toch voor de werknemers duidelijke noodsituatie als een dreigend 
faillissement, vindt slechts 38 % van de respondenten de invloed van de vakbond groot. In andere, 
minder bedreigende situaties, waar er tenminste voor de betrokken vakbonden meer mogelijkheden tot 
het behalen van enig resultaat zijn, wordt de invloed van de bond evenwel nog lager ingeschat.

Aan de hand van situaties die zich recentelijk hebben voorgedaan, kunnen we (zie tabel 8.2) kijken naar 
de betrokkenheid van de vakbonden, van hun relatie t.a.v. die kwestie met de ondernemingsraad en of 
er acties zijn geweest (onder leiding van de OR of de bond):

Tabel 8.2 De rol van de vakbond bij recente bedrijfskwesties

 aantal rol vakbond meningsverschillen gevoerde
 bedrijfs  OR-vakbond  acties
 kwesties

  ja nee  ja nee  ja nee

Dreigend faillissement         6  3  3 1  5  2 2
Reorganisatie 35 25 10 7 28  4 3
Fusie/overname 23 19  4 3 20  1 0
Herstructurering 21 14  7 1 20  2 1
Uitbreiding 25  9 16 1 24  0 1
Verplaatsing 16 10  6 2 14  1 1

In tabel 8.1 bleek al, dat volgens de OR-leden de betrokkenheid van de vakbeweging bij hun bedrijf als 
het om een uitbreiding gaat, het meest beperkt is.Uit tabel 8.2 blijkt nu, dat de vakbond in de meeste 
gevallen (16 van de 25 gevallen), naar de mening van de OR-leden, bij uitbreidingskwesties inderdaad 
geen rol speelt.
De invloed van de vakbonden bij een dreigend faillissement wordt door de OR-leden vrij groot ingeschat 
(3 van de 6 gevallen), wat wel overeenkomt met de relatief hoge score in tabel 8.1 (namelijk 38 %). 
Hierbij moet aangetekend worden, dat deze situatie zich slechts bij zes van de bezochte bedrijven heeft 
voorgedaan. Het ligt voor de hand dat het bij een faillissement voor vakbonden minder goed mogelijk 
is om aansprekende resultaten te boeken.
Opvallend is verder, dat hoewel de invloed bij reorganisaties niet hoog wordt ingeschat (tabel 8.1), de 
vakbonden in de meeste gevallen wel een rol hebben gespeeld. Bij reorganisaties is er ook het vaakst 
sprake geweest van meningsverschillen tussen vakbonden en ondernemingsraden (7 op 28, oftewel in 
een kwart van de gevallen is daarvan sprake geweest).
Bij fusies en overnames is het verschil tussen de door de OR-leden geschatte invloed en de daadwerkelijke 
rol van de bonden zelfs nog groter.
Over het algemeen zou men, gezien het aantal keren dat de vakbonden volgens de OR-voorzitters van 
de geselecteerde bedrijven een rol bij de verschillende situaties hebben gespeeld, kunnen concluderen, 
dat de invoed van de vakbeweging door de OR-leden te laag wordt ingeschat. Het zou evenwel ook zo 
kunnen zijn, dat de vakbonden in de verschillende situaties wel vaak een rol hebben gespeeld, maar dat 
deze rol slechts bescheiden is geweest en daarmee de daadwerkelijke invloed dus ook beperkt.
Uit het beperkte aantal meningsverschillen tussen de OR en de vakbonden kan men afleiden, dat de 
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relatie tussen de OR en de vakbonden over het algemeen goed is. Deze relatie bespraken we al in 
paragraaf 8.1. Ook de relatie tussen de directie van het bedrijf en de ondernemingsraad en de relatie 
tussen directie en vakbonden lijken goed, gezien het geringe aantal acties dat zich in de afgelopen periode 
heeft voorgedaan. Alleen reorganisaties lijken gevoelig voor meningsverschillen en protestacties.

Op de vraag of de vakbond zich meer met het bedrijf zou moeten bemoeien, antwoordt 60% van de 
OR-leden negatief. OR-leden die lid zijn van een vakbond, wensen wel iets vaker meer bemoeienis van 
de vakbonden met ‘hun’ bedrijf dan niet-leden.
44% van de OR/vakbondsleden wil meer invloed van de bonden, terwijl slechts 20% van de OR/niet-
vakbondsleden dat wenst. Opvallend is echter, dat zelfs bij de OR/vakbondsleden de meerderheid niet 
meer invloed van de vakbonden binnen het bedrijf wenst. Zo close wil men dus blijkbaar toch ook niet 
worden.

Invloed vakbeweging op de OR
In de enquête werd gevraagd in hoeverre het standpunt van de OR-leden bij verschillende situaties 
beinvloed wordt door de betrokken vakbonden. Het blijkt, dat de vakbonden de meeste invloed 
uitoefenen bij een gedeeltelijke sluiting of de sanering van een bedrijf. Bijna 60% van de geënquêteerde 
OR-leden laat zich bij zo’n gebeurtenis door de vakbond beïnvloeden. Andere situaties waarop de 
vakbonden veel invloed hebben, zijn: het afsluiten van de VUT-regelingen en overnames of fusies van 
bedrijven. Hierbij laat respectievelijk ruim 50% en ruim 40% van de OR-leden zich door hun vakbond 
beïnvloeden.
Op het gebied van het doen van  investeringen en het feitelijk besturen van de onderneming, hebben 
vakbonden volgens de OR-leden de minste invloed.
Bij een nadere analyse van de antwoorden kan vastgesteld worden, dat leden van een vakbond zich 
meer laten beïnvloeden door de vakbond dan niet-leden, wat nogal voor de hand ligt. Wel opvallend is, 
dat ook niet-leden zich vaak laten beïnvloeden door de betrokken vakbonden, vooral bij gedeeltelijke 
sluitingen van bedrijven, overname-kwesties en arbeidsomstandigheden-kwesties.

De OR is er om de belangen van het bedrijf te behartigen. De taak van de vakbond is het om op te komen 
voor de belangen van haar leden. Daarmee komen de taken van OR en vakbonden grotendeels overeen. 
Soms blijken de belangen van de OR evenwel toch anders te liggen dan de belangen van de vakbonden 
(zie bijvoorbeeld de zeven gevallen waarin OR en vakbonden verschilden in hun opvatting over een 
door het bedrijf voorgenomen reorganisatie). Goed overleg tussen de vakbonden en elke afzonderlijke 
ondernemingsraad lijkt dan ook van groot belang. Veertien van de 41 OR-voorzitters geven echter aan 
nauwelijks contact te hebben met (hun) vakbondsbestuurder(s). Dit betekent, dat in ruim 40% van de 
geselecteerde bedrijven er vrijwel nooit overleg is (of nodig is ?) tussen OR en vakbonden.

Uiteraard zijn de OR en de vakbonden het lang niet altijd volledig met elkaar eens. Wel probeerde men 
in die situaties via overleg tot consensus te komen. Het komt echter ook voor dat de OR een beslissing 
neemt waarmee de vakbonden het niet eens zijn. Een kwart (10 van de 41) van de voorzitters gaf aan, 
dat dat in hun bedrijf wel eens het geval is geweest. De OR ging in die gevallen haar eigen weg, zelfs 
toen bleek dat de vakbonden een andere mening waren toegedaan. In vrijwel al deze gevallen, zo 
stelden de voorzitters, achtten de ondernemingsraden dat de OR op dat moment beter in staat was  om 
te kunnen beoordelen wat in de gegeven omstandigheden het beste was voor het bedrijf en dus indirect 
ook voor het personeel.
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Bij deze meningsgeschillen ging het om de volgende zaken:
- arbeidstijdverkorting
- sociaal plan
- reorganisatie
- CAO
- detachering
- compensatie voor scholing
- prestatiebeloning
- regeling voor overwerk.
In al deze gevallen had de vakbond een mening die niet overeen kwam met die van de OR-leden. 
Het kan zijn, dat bonden in dat soort situaties meer algemeen maatschappelijke wenselijkheden in het 
geding brengen, terwijl de OR’en zich voornamelijk op bedrijfsinterne zaken richten, alhoewel dat uit 
de opsomming van het soort onderwerpen waarover meningsverschillen bestonden, nauwelijks blijkt.

Invloed  vakbeweging op de (regionale)overheid, wat het regionaal beleid betreft  
Zoals al eerder vermeld, voerde de centrale overheid tot voor kort een beleid om de economische 
verschillen tussen de regio’s zo veel mogelijk te verkleinen78. Dit regionaal beleid was in het bijzonder 
gericht op Noord-Nederland. De voorzitters van de ondernemingsraden van de geselecteerde bedrijven 
zijn maar matig bekend met dit regionaal beleid. Ze weten vaak wel dat het er is, maar kunnen niet 
zeggen wat het beleid nu eigenlijk inhoudt. Twaalf voorzitters gaven zelfs aan totaal niet met dat beleid 
bekend te zijn. Via hen zicht te krijgen op de invloed van de vakbeweging op de overheid wordt dus 
moeilijk. Slechts indirect kan uit de beantwoording van de overige vragen mogelijk nog iets van de 
gezochte informatie naar voren komen.

De Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NV NOM) is een belangrijk instrument  van het regionaal 
beleid. Zestien OR-voorzitters konden vertellen dat hun bedrijf wel eens iets met de NOM te maken had 
gehad. Van de overige voorzitters konden vijf deze vraag niet beantwoorden. Alles bij elkaar komt dat 
er dus op neer dat ongeveer de helft van de bedrijven in elk geval via de NOM wel eens in aanraking is 
gekomen met het regionaal beleid.

Een ander onderdeel van het regionaal beleid vormen de (investerings)subsidies voor bedrijven. Van de 
geselecteerde bedrijven maakten in elk geval vier bedrijven (een kleine 10 %) gebruik van subsidies. 
De andere 37 voorzitters hadden geen kijk op het door hun bedrijf al dan niet ontvangen hebben van 
subsidies. 
Ondanks het feit dat ongeveer de helft van de geselecteerde bedrijven gebruik hebben gemaakt of 
nog steeds maken van de diensten van de NOM en/of genieten van subsidies, vinden slechts dertien 
voorzitters (ongeveer 30%) dat het regonaal beleid een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de 
ontwikkeling van hun ‘eigen’ bedrijf. Uit deze cijfers kan geconcludeerd worden, dat veel voorzitters 
van ondernemingsraden slecht geïnformeerd zijn over de mogelijkheden van de NOM ook voor de 
eigen onderneming en bijvoorbeeld over de verkrijgbaarheid van (regionale)investeringssubsidies.
Gevraagd naar de bijdrage van het regionale beleid op de ontwikkeling van Noord-Nederland in z’n 
algemeenheid, blijkt, dat toch wel meer voorzitters van mening zijn, dat het regionaal beleid een 

78 In 2003 is door het eerste kabinet-Balkenende de aanval op dat beleid ingezet. De overheid wilde alleen 
nog maar projecten steunen die zich al bewezen hadden als invloedrijk en innovatief, ongeacht de regio 
waar zo’n project gevestigd was (EZ-nota ‘Pieken in de Delta’, Den Haag 2005). Het regionaal beleid van 
de rijksoverheid richting Noord-Nederland heeft er inmiddels aan moeten geloven. Den Haag verloor het 
evenwel nog van de Europese Commissie. Het Europees regionaal beleid blijft deze beleidsperiode (2007-
2013) nog overeind.
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wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van Noord-Nederland levert en heeft geleverd. De (positieve) 
invloed van het regionaal beleid wordt daarmee door de OR-voorzitters dus groter ingeschat op andere 
bedrijven dan op het ‘eigen’ bedrijf.

Zowel aan de voorzitters als aan de OR-leden is gevraagd hoe groot zij de invloed van de 
vakbeweging inschatten op besluiten die samenhangen met het regionaal beleid, zoals besluiten over 
infrastructuurprojecten of besluitvorming omtrent investerings- en premieregelingen (zoals de IPR). 
De overzichten van de reacties van enerzijds de OR-voorzitters en anderzijds van alle schriftelijk ge-
enquêteerde OR-leden worden hieronder weergegeven in de figuren 8.1 en 8.2

Figuur 8.1 Hoe groot schat u de invloed van de vakbeweging in de volgende situaties?

(meningen van de OR-voorzitters)
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Figuur 8.2 Hoe groot schat u de invloed van de vakbeweging in de volgende situaties? 

(meningen van de geënquêteerde OR-leden)

Als eerste valt op, dat de invloed van de vakbond door de voorzitters duidelijk hoger wordt ingeschat 
dan door de leden van de OR’en. De invloed van de vakbeweging wordt door beide groepen het grootst 
geschat bij besluiten omtrent de gemeentelijke arbeidsmarkt en bij besluiten van de arbeidsbureaus79. 
De invloed van de vakbeweging op de overige beleidsterreinen wordt door de OR-leden niet al te groot 
ingeschat. De OR-voorzitters dichten de vakbeweging nog wel een redelijke mate van invloed toe op 
investeringsbesluiten van de NOM en op besluiten omtrent investerings- en premie-regelingen.                                               
                             
Al met al kan men stellen, dat de invloed van de vakbeweging op het regionale beleid door de OR-
voorzitters en de OR-leden niet al te groot wordt ingeschat. Dit geldt ook voor de besluitvorming bij de 
NOM, hetgeen opvallend is, gezien het feit dat de vakbeweging daar duidelijk medezeggenschap heeft, 
namelijk in de Raad van Commissarissen. Het lijkt waarschijnlijk dat de nauwe betrokkenheid van de 

79 In 1990 trad de vakbeweging toe tot het tripartite bestuur van arbeidsvoorziening, tot dan een onderdeel 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In feite was er de beleidsperiode ’90-‘94 
sprake van een zodanig vergaande vorm van decentralisatie, dat in feite de Regionale Besturen voor de 
Arbeidsvoorziening het beleid, elk voor de eigen regio, bepaalden. In Noord-Nederland was, conform het 
landelijke FNV-beleid gekozen voor RBA’s per provincie. Deze nieuwe besturen grepen de kans om het 
functioneren van met name de arbeidsbureaus fors aan te pakken. Helaas bleek Den Haag in de loop van 
die eerste beleidsperode alweer af te willen van die vergaande, tripartite, gedecentraliseerde bestuursvorm. 
Het totale budget van Arbeidsvoorziening werd voor de volgende periode met zo’n 30% gekort en het 
landelijk bestuur kneep vervolgens de regio’s af. De grote invloed van de regionale vakbeweging (en van de 
regionale werkgeversorganisaties en de vertegenwoordigers van de gemeentes) op de arbeidsvoorziening 
begon daarmee alweer te tanen. 
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vakbeweging bij de NOM bij veel respondenten gewoon niet of nauwelijks bekend is. Het valt ook op 
dat er weinig verschillen zijn tussen de meningen hieromtrent van de groep vakbondsleden en de
groep niet-vakbondsleden.
De vraag is of dit om een opinie gaat of over onwetenheid. Feitelijk hebben twaalf van de 41 OR-
voorzitters aangegeven geen weet te hebben van het bestaan en functioneren van het regionaal beleid 
van rijk en provincies.
Het beeld dat hier oprijst is, dat ondernemingsraadsleden zodanig worden opgeslokt door hun bedrijf, 
dat zij nauwelijks meer oog hebben voor het meer algemene optreden van de vakbonden (waarvan de 
meesten overigens wel lid zijn en waarmee ze ook af en toe van doen hebben, bijvoorbeeld bij CAO-
onderhandelingen en/of vakbondsacties).

Toch acht 60% van de OR-leden de invoed van de vakbonden op hun bedrijf vrij groot (zie tabel 8.3) 
en in elk geval groter dan de invloed van andere organisaties, instellingen en overheden. Daaruit blijkt 
dat zij de vakbeweging toch wel een belangrijke rol in de regio toedichten.
En dat geldt ook als het er op aan komt, als een bedrijf failliet dreigt te gaan. Ook dan blijkt de 
vakbeweging een van de weinige regionale actoren te zijn waarvan zij steun verwachten (zie tabel 
8.4).

Deze laatste opinies wijzen in hun algemeenheid toch wel op een zekere erkenning van de vakbeweging 
als een belangrijke regionale actor in de regio, al is dat voor de OR-leden toch vooral een ‘ver van mijn 
bedshow’. 

Figuur 8.3   Invloed instanties op de ontwikkeling van het bedrijf

(meningen van de geënquêteerde OR-leden)
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Figuur 8.4   Verwachte steun van instanties bij dreigend faillissement bedrijf

(meningen van de geënquêteerde OR-leden)
                        

8.4 Tenslotte

De vakbeweging speelt een zekere rol bij een aantal bijzondere bedrijfssituaties, zoals bij faillissementen, 
overnames en fusies. Dat is vooral ook het geval bij grotere bedrijven. De verwachtingen omtrent de 
mogelijkheden van de vakbeweging tot beïnvloeding van de gang van zaken in die bijzondere situaties, 
lijken hoger te zijn gespannen, dan de praktische mogelijkheden die de vakbonden in die situaties 
hebben. Toch vindt 60% van de OR-leden, dat de vakbonden zich ‘niet meer dan nu’ met hun bedrijf 
moeten bemoeien.

Door middel van de leden van de OR, die vaak lid zijn van een vakbond, heeft de vakbond – los van 
die bijzondere situaties - toch ook een zekere invloed op de besluitvorming over belangrijke zaken 
binnen de OR en daarmee binnen de onderneming. Zeventig procent van de voorzitters gaf echter 
aan, dat de verschillende standpunten van de op de achtergrond opererende vakbonden tijdens de OR-
vergaderingen niet of nauwelijks naar voren komen. Er blijkt binnen de ondernemingsraden nauwelijks 
te worden gewerkt met fracties. Meningsverschillen tussen OR (maar dan meestal als één geheel) en de 
betrokken vakbonden komen overigens wel voor. Deze hebben meestal te maken met de bredere kijk 
van de bonden op de in het bedrijf spelende problemen. De ondernemingsraden blijven bij dergelijke 
problemen meestal strict redeneren binnen de gegeven bedrijfsverhoudingen.
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