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8 Iedereen telt mee

Flexibilisering van arbeid en de rol van de or

Lydia Schippers en Tineke Visser

 

 

8.1 waarom is flexibilisering een onderwerp van de or?
Tijdelijke krachten en zzp’ers zijn ook collega’s waar de or zich druk over moet maken. Organisaties bestaan 
tegenwoordig voor één derde uit tijdelijke contracten, zzp’ers en payrollers.1 Daarmee is deze groep ook een 
verantwoordelijkheid van de or. Iedere werknemer heeft immers recht op medezeggenschap bij de (zijn) ar-
beid, dat staat in de Grondwet.

Het schetst onze verbazing dat er helaas nog weinig or’s zijn die daadwerkelijk met deze doelgroep aan de slag 
willen. Velen zien de flexmedewerkers niet als volwaardige collega’s, zij kunnen toch hun ‘eigen boontjes dop-
pen’ is vaak de houding. Alsof de flexibele schil opzettelijk géén onderdeel is van de organisatie. Terwijl nu 
juist zoveel organisaties een beroep doen op de flexibele schil en bewust kiezen voor een gedeelte flexibele 
schil om de klappen van krimp en groei te kunnen opvangen, zonder gedwongen ontslagen.

Dit vraagt dan ook de zorg van de or, deze groep medewerkers die korte of langere tijd verbonden zijn aan de 
organisatie, maar vaak toch een B-status hebben. Wellicht ontvangen ze een kleine attentie of worden ze een 
keer geraadpleegd maar over het algemeen horen ze er niet echt bij.

De SER vindt dat ook de ondernemingsraad een taak en verantwoordelijkheid heeft voor deze doelgroep. De 
SER heeft dan ook in 2015 hierover een bijeenkomst gehouden en voor juni 2016 de ambitie in zijn jaarplan 
neergelegd om in juni tot een startnotitie Medezeggenschap ‘werkenden zonder vaste arbeidsovereenkomst 
of aanstelling’ te komen. Verder heeft zijn Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) het thema flexi-
bilsering van de arbeid benoemd tot één van de kernthema’s voor de komende jaren.

1 Bij payrolling geeft een bedrijf de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in 
dienst van een payrollonderneming.
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Helaas staat ondanks de inspanningen van de SER deze groep (de flexibele schil) niet scherp op het vizier van 
de or en HRM, men vindt vaak nog dat deze groep niet behoort tot het vaste personeel en daarmee buiten de 
scope van medezeggenschap valt.

Dat is jammer zeker gezien het feit dat je als organisatie als het ware een tribe bent (Jitske Kramer, De Corpo-
rate Tribe 2015). Een tribe staat voor een organisatie waarbij mensen samenwerken aan een gemeenschappe-
lijk resultaat en waar verbinding en vertrouwen hecht is, ook van binnenuit. Dan kun je niet zomaar één derde 
van je organisatie uitsluiten, omdat zij niet behoren tot het vaste personeel. Dit geeft op lange termijn nega-
tieve effecten en bevordert niet de groei en de ontwikkeling van de organisatie (Verweij-Jonker Instituut 2014). 
Joris Luyendijk beschrijft deze negatieve effecten ook in zijn boek ‘Dit kan niet waar zijn’, waarin hij aangeeft 
dat wanneer werkgevers alleen uit zijn op winstbejag en niet investeren in een langdurige relatie met mede-
werkers, zij zich niet gecommitteerd voelen, en beslissingen nemen die niet goed zijn voor de organisatie 
maar eerder voor zichzelf.

Wat kan de or voor deze groep van flexibele werknemers doen?
Allereerst moet je het eens worden dat je wat voor deze doelgroep wilt betekenen. Is deze groep ook je achter-
ban? Zoals eerder besproken bestaan organisaties voor 20 tot 30 procent uit een flexibele schil, soms voor 
meer dan de helft. Als je als organisatie toch zorg wilt dragen voor kwaliteit, continuïteit en sociale cohesie is 
het belangrijk om deze groep te betrekken bij de medezeggenschap. Hiertoe kan de or, middels artikel 28 de 
stimulerende taak van de or, ook haar aandeel in hebben. Zeker als het voor de bestuurder niet vanzelfspre-
kend is dat deze groep uitzend-/inhuurkrachten onderdeel is van de organisatie.
Daarnaast kun je als or je reglement hierop aanpassen; bijvoorbeeld de duur van actief of passief kiesrecht.
In ieder geval geldt dat:
Op grond van artikel 1 lid 3 onder a van de WOR tellen uitzendkrachten bij de onderneming alwaar zij feitelijk werk-
zaam zijn (bij de inlener) mee als 'in de onderneming werkzame personen' indien zij ten minste 24 maanden op basis 
van een uitzendovereenkomst bij de inlener werkzaam zijn.
Dus na twee jaar hebben zij actief en passief kiesrecht omdat ze dan voldoen aan de eisen van de wet: te weten 
tenminste zes maanden (actief kiesrecht, artikel 6 lid 2 WOR) respectievelijk tenminste één jaar (passief kies-
recht, artikel 6 lid 3 WOR) in de onderneming werkzaam. Deze termijnen voor actief en passief kiesrecht 
kunnen in het reglement van de or afwijkend zijn geregeld.

Echter uit het symposium van de SER uit 2015 blijkt dat or’s, maar ook flexkrachten een aantal obstakels zien 
rondom het thema medezeggenschap en flexibilisering.
Voorafgaand aan het symposium heeft de CBM een poll uitgezet. De poll was ruim uitgezet, ook binnen de 
flexbranche. Doel van de poll was om te peilen hoe de praktijk aankijkt tegen medezeggenschap en flexwer-
kers.In totaal hebben 510 mensen deelgenomen aan de poll, waarvan 359 deelnemers zelf zitting hebben in 
een medezeggenschapsorgaan (or of pvt). Het overgrote deel van de respondenten werkt in vast dienstverband 
(85,9 procent) bij een grote onderneming met meer dan 200 werknemers (68,4 procent). Van de responden-
ten was 11,7 procent zelf flexwerker.
Uit de poll volgt dat bij een meerderheid van de respondenten flexwerkers worden betrokken bij medezeggen-
schap, namelijk 55,5 procent. Over de manier waarop de betrokkenheid plaatsvindt, zijn de respondenten 
minder positief. Volgens 53,5 procent is dit matig of onvoldoende. Er bestaat een vrij helder beeld over hoe de 
ideale situatie eruit zou moeten zien. De nadruk dient volgens de respondenten te liggen op het betrekken van 
flexwerkers bij processen van de or (bijvoorbeeld via een klankbordgroep) of de behartiging van hun belangen 
door de or/pvt. Uit de poll zijn een aantal obstakels gedestilleerd.
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Figuur 1 Geïnventariseerde obstakels indien fl exwerkers lid mogen worden van de or

 

 

Figuur 2 Geïnventariseerde obstakels indien de or actief vraagt naar de mening van fl exwerkers

 

 

Uit deze poll blijkt dat flexwerkers vooral hun zorg hebben over op welke wijze je de flexmedewerkers kunt 
bereiken/betrekken en dat de or zich met name zorgen maakt over de continuïteit en/of zittingstermijn.

Deze obstakels kunnen echter eenvoudig worden opgelost en er bestaan dan ook al diverse mogelijkheden die 
in de praktijk worden toegepast. Lees meer hierover in paragraaf 6.

Daarnaast geeft de SER een aantal richtlijnen mee. De SER stelt dat voor alle werkenden – ook voor die zonder 
vaste arbeidsovereenkomst of aanstelling – medezeggenschap van belang is. Hoe groot de betrokkenheid van 
de werkenden en of dit actief of passief is, hangt onder de huidige wetgeving af van de wijze waarop de orga-
nisatie werkenden bij de medezeggenschap wil betrekken, waarbij onder werkenden wordt verstaan:
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‘Alle personen die voor een bepaalde periode min of meer structureel voor de organisatie werkzaamheden 
tegen betaling verrichten en die een productieve en direct meetbare bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat 
en/of ondersteunend zijn aan het productieproces. De beslissingen van de bestuurder raken de bedoelde 
werkenden. De bestuurder heeft iets te zeggen over de wijze van uitvoering van de arbeid door de desbetref-
fende werkenden’.

Verschillende niveaus1 van betrekken bij medezeggenschap zijn daarbij denkbaar:
1. de or is zich bewust van belangen van de groep werkenden zonder vaste arbeidsovereenkomst of aanstel-

ling;
2. werkenden zonder vaste arbeidsovereenkomst of aanstelling zelf betrekken: actief mee laten praten;
3. deelname van werkenden zonder vaste arbeidsovereenkomst of aanstelling in de or/cor/gor en/of onder-

deelcommissie, via bijvoorbeeld:
 – geoormerkte zetel;
 – het hebben van stemrecht;
 – zelf zitting in de or nemen.

8.2 trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en flexibilsering
Om te begrijpen welke trends en ontwikkelingen er gaande zijn in de BV Nederland geven we eerste een in-
kijkje in de cijfers en achtergronden van de ontwikkelingen ten aanzien van flexibilisering in de arbeidsmarkt.
Begin januari 2011 publiceerde het Centraal Planbureau een belangwekkende economische studie naar de 
gevolgen van de toenemende arbeidsmarktflexibiliteit in Nederland (CPB, 2011). Onder arbeidsmarktflexibi-
liteit wordt verstaan de mate waarin en snelheid waarmee het volume van arbeid kan worden aangepast aan 
veranderingen in de vraag. Tijdelijke contracten maar ook zelfstandige arbeid dragen volgens het rapport bij 
aan een grotere mate van arbeidsflexibiliteit, omdat het volume ervan sneller kan worden aangepast dan het 
geval is bij contracten voor onbepaalde tijd. Vanuit het perspectief van de werknemers heeft arbeidsflexibiliteit 
ook te maken met de mate waarin zij hun voorkeur ten aanzien van het type werk en de arbeidstijden kunnen 
realiseren.

Het UWV berekende al in 2010 de omvang van de zogenoemde flexibele schil, dat zijn flexkrachten (werkne-
mers met een tijdelijke baan, uitzendkrachten, oproepkrachten, zelfstandigen zonder personeel en freelan-
cers), op 34 procent, veel meer dan de 20 procent waarvan het CBS tot dan toe uitging (UWV, 2010). De 
CPB-studie spreekt over 16 procent tijdelijke krachten en bijna 14 procent zelfstandigen, waarvan bijna 10 
procent zzp’er. Als daar de kleine banen van minder dan 12 uur bij worden opgeteld (5 procent), dan zit het 
totaal (31 procent) niet ver af van de UWV-schatting.

TNO (De toekomst van flex, 2014) schatte de omvang van de flexibele schil in 2013 op 25,7 procent tegenover 
20 procent in 2007. Volgens de ABU Flexpocket (gebaseerd op CBS, 2014) was 32,1 procent van de werkzame 
beroepsbevolking in dat jaar flexwerker.

Hoewel de vaste aanstelling nog altijd de dominante contractvorm is, neemt de vanzelfsprekendheid ervan 
snel af. Het aantal vaste contracten liep de laatste vijf jaar met een half miljoen terug, terwijl het aantal zelf-
standigen (zzp’ers) en werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (tijdelijke contracten, detacheringen, uit-
zendwerk, enzovoort) in die periode met eenzelfde aantal is toegenomen. Inmiddels werkt ongeveer een 
derde van de werkzame beroepsbevolking flexibel of zelfstandig.

Ton Wilthagen, hoogleraar sociologie in Tilburg stelt dat dit aantal het hoogst is in Nederland in vergelijking 
met de landen om ons heen.

8.3 effecten van flexibilisering van arbeid op organisaties
Vergt de groei van flexibele arbeid niet een meer fundamentele aanpassing? Zo vraagt Maarten Camps, secre-

1 SER https://www.ser.nl/nl/actueel/congressen/2015.
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taris-generaal van het ministerie van Economische Zaken (EZ) zich af in de Economisch Statische Berichten 
(ESB). Vooral door de zzp’ers vervaagt het onderscheid tussen ondernemer en werknemer: ‘De ontwikkelin-
gen gaan snel en hebben een impact op keuzevrijheid, collectiviteit en op solidariteit. Maar onze instituties 
opereren nog steeds vanuit het oude onderscheid en proberen de zzp’er in het huidige stelsel in te passen.’ 
Dat vergt volgens Camps een ander stelsel van voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen, waar-
in ‘de werkende’ centraal staat.

Onderscheid in flexibele werknemers
Aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor laagopgeleide werknemers is de tijdelijke baan geen opstapje 
naar vast werk maar een soort ‘werkgelegenheidsval’, waarbij men gedwongen is de ene tijdelijke baan te ver-
ruilen voor de andere en de kansen op duurzaam werk klein zijn. Over die ongelijkheid merkt de CPB-studie 
op dat werknemers in flexibele contracten op een aantal onderdelen slechter af zijn dan werknemers met een 
standaardcontract voor onbepaalde tijd. Het loon is 2 tot 27 procent lager en een veel kleiner aandeel krijgt 
scholing, zeker de training die betaald wordt door de werkgever. Een groter deel is ontevreden met de baan en 
voor zwakke groepen op de arbeidsmarkt (laagopgeleiden) is er weinig perspectief op een duurzaam arbeids-
contract.

Het onderzoek 'Een kerstpakket voor alle flexwerkers? Een onderzoek naar nieuwe arbeidsrelaties in HR-
perspectief. Observaties op de werkvloer’ (januari 2016) van het CAOP en de arbeidsmarktfondsen SFA (ar-
chitecten) en SBCM (Sociale Werkvoorziening) onderscheidt drie soorten flexwerkers op de arbeidsmarkt: 

Vervangbare flexkrachten zonder werkgever
Dit is de grootste groep, die vooral bestaat uit uitzendkrachten, payrollers en zzp’ers. Veel laagwaardige arbeid 
met een korte leertijd, waarbij persoonlijke competenties of vaardigheden een kleine rol speelt, valt onder 
deze categorie. Ook betreft het echter hoogopgeleiden met specialistische kennis (architecten, orkestleden) 
waarvan een overaanbod op de arbeidsmarkt is. In beide gevallen zijn zij te vervangen en kennen zij weinig 
zekerheid. Deze flexkrachten zoeken naar betrokkenheid en zouden graag een (vast) contract willen hebben.

Flexibele werknemers met een werkgever
Vaak gaat het hier om uitbesteding van werk dat niet tot de kerntaken van een bedrijf hoort, zoals schoon-
maak, beveiliging, receptie of catering. Werknemers die deze taken uitvoeren zijn in dienst van een externe 
werkgever zoals een detacheringsbureau, een payrollbedrijf, een schoonmaakbedrijf of een SW bedrijf. Deze 
mensen worden, door de organisatie waar ze werkzaam zijn, beschouwd als onderdeel van de ‘flexibele schil’ 
omdat ze niet op de loonlijst staan, maar hebben dus wel degelijk een contract en vallen daarom meestal ook 
onder een cao en het HR-beleid van de eigen werkgever.

Moeilijk vervangbare flexkrachten zonder werkgever
Dit zijn vaak hoogopgeleide zelfstandigen die over specialistische kennis beschikken, die zij ook kunnen ver-
markten. Zij maken zich relatief weinig zorgen over het verkrijgen van voldoende werk. Dit is een kleine 
groep die vol overtuiging voor deze manier van werken heeft gekozen.
Deze indeling komt in grote lijnen overeen met de indeling die het Kennis Instituut Zelfstandig Ondernemer-
schap (KIZO, zzp onderzoek - de nieuwe manier van werken) onderkent. Het KIZO categoriseert zzp’ers in 
vier brede categorieën:
1. de eerste groep zelfstandigen (20 procent) ziet zichzelf als echte ondernemer die zelf zijn pensioen en 

arbeidsongeschiktheidsverzekering regelt;
2. de tweede groep zelfstandigen (35 procent) streeft dat weliswaar na, maar vindt het tegelijk fijn om een 

aantal zaken geregeld te hebben of collectief in te kopen. Zij zitten vaak in de rol van ‘near employee’;
3. vervolgens is er een groep (35 procent) die vanuit de behoefte aan werk in het zzp-schap is gerold en die 

ondersteunende faciliteiten verwacht vanuit de organisatie waarvoor ze werken. Als het werk er was ge-
weest, waren zij mogelijk liever werknemer geweest;

4. tot slot is er een groep (10 procent) die het niet redt en een (gedeeltelijk) beroep moet doen op bijstand 
en maatschappelijke ondersteuning.
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HR-beleid
Bij zoveel flexibele werknemers verwacht je dat er ook in organisaties een specifiek HR-beleid is voor flexi-
bele werknemers. Dit hebben wij niet kunnen ontdekken. Er is wel bewustzijn aanwezig, maar een vertaling 
naar een visie of werkwijze ontbreekt. Een deel van de organisaties vindt dat flexwerkers zo veel mogelijk ge-
woon moeten meedraaien, andere bedrijven doen dat niet en er zijn ook bedrijven waar de directe leidingge-
vende bepaalt wie er nu echt bij horen of wie nog als buitenstaanders worden behandeld en zo ook vaak uit-
gesloten worden van scholing, bedrijfsuitjes, enzovoort (uitkomsten SER-congres 2015).

Dat er geen beleid is, wil niet zeggen dat HR-managers dit onderwerp niet belangrijk vinden. Volgens een 
aantal HR-managers zou de HR-functie een rol kunnen spelen om flexwerk in goede banen te leiden. Zo’n 
beleid zou moeten aansluiten op de dubbele opdracht van HRM om productieve én evenwichtige arbeidsrela-
ties te bevorderen. Aan de ‘bovenkant’ (moeilijk vervangbare zelfstandigen) zou de nadruk kunnen liggen op 
binden en boeien terwijl aan de ‘onderkant’ (vervangbare zelfstandigen) daarnaast goed werkgever- en op-
drachtgeverschap (waaronder de zorgplicht) een rol speelt. Ook voor flexwerkers in dienst van uitlenende 
bedrijven kunnen die elementen een rol spelen, maar het primaat voor HR-activiteiten ligt volgens hen bij de 
eigen werkgever.
Hoewel HR-managers mogelijkheden zien, zijn er ook belemmeringen. De wereld van HR gaat vrijwel altijd 
uit van een werknemer in loondienst. Er is dan een gezagsverhouding, een zorgplicht en een investeringsbe-
reidheid die voor flexwerkers niet of beperkt aan de orde is. Zonder gezagsverhouding zijn belangrijke HR-
activiteiten als werving en selectie, beoordelen, belonen en berispen niet goed mogelijk. Werkgevers zijn 
verplicht zich naar hun werknemers toe als een goed werkgever te gedragen. Voor flexwerkers is die zorg-
plicht beperkt. De werkgever heeft ook geen prikkel om te zorgen voor de gezondheid en welzijn van flexwer-
kers. Tot slot draagt de werkgever mede de verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid van de werknemer en 
investeert daarom in scholing. Die scholingsfaciliteiten zijn zelden bereikbaar voor flexwerkers. Daar komt 
nog bij dat de flexwerkers vaak dit traditionele HR-beleid veelal niet missen: men is vaak blij dat allerlei als 
bureaucratisch ervaren procedures en overleggen ontbreken.
Toch zijn er inmiddels ook voorbeelden van organisaties waar scholing juist geborgd is voor de flexibele schil, 
als is het maar om de ‘standaard’ mee te geven en deze groep langdurig aan zich te binden. Echter, er blijft 
vaak in de benadering richting het personeel een onderscheid tussen vast en flex personeel, waarbij er veel 
meer wordt uitgegaan van opdrachtgever en opdrachtnemerschap.

8.4 Flexwerkers en de or
Iedere werknemer heeft recht op medezeggenschap, dat staat in de Grondwet. Heeft de or hierbij een (zorg)
taak? En wat als vast en flexibel personeel elkaar als concurrenten zien als het om (behoud van) werkgelegen-
heid gaat? Of is scholing en ontwikkeling, inzetbaarheid en positie op de arbeidsmarkt een individuele zaak? 
Hoe verhoudt dit zich dan weer met trends op de werkvloer als kwaliteit en duurzame inzetbaarheid? Als de 
or kiest voor medezeggenschap voor alle 'werkenden' op de werkvloer, wat zijn dan de mogelijkheden?
Net als de HR-manager richt de or zich ook vaak op de werknemer in loondienst. Thema’s als duurzame in-
zetbaarheid, scholing, arbo en bij reorganisaties let de or vooral op de gevolgen voor de werknemers in vaste 
dienst. Contracten voor bepaalde tijd worden al snel als eerste niet verlengd.

Begin december 2015 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin is aangegeven dat flexwerkers binnen de 
huidige WOR relatief weinig inspraakrechten hebben. Ook is aangegeven dat mensen met tijdelijke contrac-
ten en uitzendcontracten belang hebben bij een goede medezeggenschap. Daarom is de regering gevraagd de 
Tweede Kamer voor 1 juli 2016 te informeren over hoe de inspraak van flexwerkers kan worden vergroot.
In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Asscher weten te willen kijken naar de medezeggenschaps-
rechten van flexwerkers. Op dit moment worden zij nog niet genoeg betrokken bij medezeggenschap, maar 
dat zou anders kunnen.
Mensen met een uitzendcontract worden pas nadat zij 24 maanden binnen een organisatie werken, gezien als 
werkzaam persoon, blijkt uit de brief van de Vaste Kamercommissie. Met de daarbij geldende termijnen voor 
passief en actief kiesrecht voor de or, kunnen met name (jonge) flexwerkers hun stem niet laten horen. As-
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scher wil daarom kijken naar een oplossing om deze termijnen te reduceren zodat flexwerkers meer mede-
zeggenschapsrechten krijgen.
In de Kamerbrief benoemt Asscher een nadeel van het reduceren van de wettelijke termijnen. Namelijk dat 
het 'afdwingen' van betrokkenheid bij medezeggenschap tot 'verplichte nummers' kan leiden. Volgens As-
scher moet goede medezeggenschap uit zichzelf ontstaan en niet door verplichting.

In het onderzoek 'Een kerstpakket voor alle flexwerkers?’ geven zowel de respondenten van werkgeverszijde 
als flexibele arbeidskrachten aan, dat zij niet altijd goed op de hoogte zijn wie er nu precies wel en wie niet 
toegang heeft tot voorzieningen als de or en vertrouwenspersonen. Werkgevers zeggen bijna allemaal dat die 
routes openstaan, flexwerkers hebben twijfels bij de effectiviteit. Enkelen missen de mogelijkheid van een 
objectieve intermediair bij conflicten, en zien daarin niet direct een rol voor de vertrouwenspersoon. Ten aan-
zien van de or vragen zij zich af waar uiteindelijk de prioriteit ligt, mocht zich bijvoorbeeld een sociaal plan 
aandienen. In beginsel vertegenwoordigen or-leden immers het belang van de vaste medewerkers, zo wordt 
gesteld.

8.5 mogelijke wetswijzigingen
Loe Sprengers geeft in zijn artikel in OR informatie (2016, nr. 1-2) aan hoe de Wet op de ondernemingsraden 
aangepast zou kunnen worden om de medezeggenschapsrechten van flexwerkers te vergroten. Daarvoor zijn 
volgens hem twee invalshoeken van belang:
1. bij wet meer medezeggenschapsrechten aan flexwerkers toekennen;
2. meer mogelijkheden bieden om, in reglementen en dergelijke, flexwerkers meer bij de medezeggen-

schap te betrekken. Hij stelt verder het volgende:

Definitie in wet aanpassen
“Op dit moment is in artikel 1 WOR geregeld dat onder de in de onderneming werkzame personen diegenen 
vallen die een arbeidsovereenkomst met of aanstelling bij de ondernemer bezitten. Geen arbeidsovereen-
komst (of voor ambtenaren aanstelling) betekent geen medezeggenschapsrechten. Daar is een uitzondering 
op gemaakt in artikel 1 lid 3 onder a WOR. In dit artikel is aangegeven dat uitzendkrachten die tenminste 24 
maanden werkzaam zijn in het kader van de werkzaamheden van de onderneming waar zij zijn gedetacheerd, 
vanaf dat moment ook medezeggenschapsrechten hebben. Om flexwerkers meer inspraakrechten te geven, 
ligt het voor de hand om de omschrijving van het begrip in de onderneming werkzame personen te verrui-
men. Meer gewicht zou moeten worden toegekend aan het criterium of mensen ‘in het kader van de werk-
zaamheden van de onderneming werkzaam zijn’, dan aan de vraag of dit krachtens een arbeidsovereenkomst 
of uitzendovereenkomst is. Er vindt bijvoorbeeld op dit moment een juridisch debat plaats over de vraag of 
een payrollwerknemer krachtens een uitzendovereenkomst werkzaam is of niet. Bij payrolling geeft een be-
drijf de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van een 
payrollonderneming.”

Ook zzp’ers komen in verschillende varianten voor. Indien een zzp’er betrokken is bij de onderneming in het 
kader van de werkzaamheden van de onderneming, zou die hier ook ondergebracht kunnen worden. De vraag 
is wel of er niet enige afbakening moet plaatsvinden om heel korte en/of losse relaties hier buiten te laten 
vallen. Dit kan door een tijdscriterium op te nemen met betrekking tot de minimale duur waarop iemand 
betrokken zou moeten zijn bij de onderneming. Een ander element is de minimale tijd die iemand in de on-
derneming werkzaam moet zijn. Op dit moment is in artikel 6 WOR opgenomen dat iemand het actief kies-
recht na zes maanden krijgt en het passief kiesrecht (om gekozen te kunnen worden) na twaalf maanden. 
Hiervan kan bij reglement worden afgeweken. Ten aanzien van uitzendkrachten is bepaald dat deze pas na 24 
maanden gelijk worden gesteld aan een in de onderneming werkzame persoon. In de rechtspraak wordt ervan 
uitgegaan dat daarna de zes- en twaalfmaandentermijn pas gaan lopen. Dit laatste voorbeeld zorgt ervoor dat 
uitzendkrachten in de meeste gevallen geen rol kunnen spelen binnen de onderneming waar zij gedetacheerd 
zijn, omdat uitzendrelaties van 30 maanden of 36 maanden voor het passief kiesrecht en langer meer uitzon-
dering zijn dan regel. Indien de politiek de positie van flexwerkers wenst te versterken, zou deze norm volgens 
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Loe Sprengers moeten worden verlaagd naar bijvoorbeeld zes of twaalf maanden en daarna terstond ook toe-
kenning van actief en passief kiesrecht.

Reglement aanpassen
De WOR kent een aantal bepalingen over de verkiezing van een ondernemingsraad. Deze moeten waarborgen 
dat een ieder gelijke kansen heeft om aan de or-verkiezingen deel te nemen. Het zorgt ook voor een mandaat 
van de or vanuit zijn achterban. Dit sluit goed aan bij het stelsel van verkiezingen zoals we dat ook elders in 
onze democratie kennen, de verkiezing van de volksvertegenwoordiging. Tegelijkertijd valt te constateren dat 
de nodige or’s met lege zetels zitten of niet méér kandidaten hebben dan er zetels zijn, waardoor er geen 
verkiezingen worden gehouden. Dit is jammer, maar wel een feit. Bij vrijkomende vacatures moeten er op 
basis van de wet tussentijdse verkiezingen worden gehouden. Dit alles wordt in de praktijk als omslachtig 
beschouwd en het komt met regelmaat voor dat kandidaten worden benaderd om een tussentijdse vacature in 
te vullen. Juridisch is dat niet in de haak, maar als niemand piept kan het stand houden. Op dit punt zouden 
theorie en praktijk meer met elkaar in evenwicht gebracht kunnen worden. Dit door te bepalen dat, ten aan-
zien van niet ingevulde vacatures of bij tussentijdse verkiezingen, wanneer er geen kandidaten meer op de 
lijst staan, de ondernemingsraad over kan gaan tot het benoemen van nieuwe or-leden voor de resterende 
zittingstermijn. Met name voor de categorie flexwerkers zou dit een belangrijke mogelijkheid kunnen opleve-
ren om deze beter in de ondernemingsraad vertegenwoordigd te krijgen of te houden. Het is dan makkelijker 
om ervoor te zorgen dat arbeidskrachten uit de flexibele schil op vrijkomende plekken ingezet kunnen wor-
den.

Kwaliteitszetels
Een andere aanpassing in de wetgeving, die soelaas zou kunnen bieden, is het creëren van zogenoemde kwa-
liteitszetels in de or. Het zou moeten worden toegestaan om in het reglement op te nemen dat één of meer 
zetels ingevuld dienen te worden door arbeidskrachten werkzaam in de flexibele schil. Voor een deel kan dat 
binnen het huidige systeem al door kiesgroepen te formeren. Er zou een kiesgroep voor de flexwerkers ge-
maakt kunnen worden, maar het mogelijk maken van kwaliteitszetels die op een andere wijze ingevuld kun-
nen worden, zou dit nog versterken. Bij die andere invulling zou ook gedacht kunnen worden aan een andere 
frequentie van verkiezing. De basisregel in de WOR is dat de zittingsduur van een ondernemingsraad drie 
jaar is, waarbij afwijking in het reglement naar twee of vier jaar mogelijk is. Omdat een ondernemingsraad 
tijd nodig heeft om zich het ‘vak’ van het or-werk voldoende eigen te maken, is er veel te zeggen voor derge-
lijke zittingstermijnen. Maar met name voor de groep flexwerkers zou het zo kunnen zijn dat invulling van 
zetels op andere momenten bij sommige ondernemingen ook wenselijk is. De termijnen zoals hierboven 
omschreven zoals die in de Wet op de ondernemingsraden zijn opgenomen, zijn redelijk statisch. Deze ter-
mijnen sluiten niet meer aan bij de ontwikkelingen van het afgelopen decennium met het toenemen van de 
flexibele schil.

8.6 voorbeelden uit de praktijk
Ondanks dat uit de vorige paragrafen lijkt dat het onderwerp flexwerkers en medezeggenschap een nogal 
onontgonnen gebied is, zijn er inmiddels ook al wat organisaties die er reeds mee aan de slag zijn gegaan. We 
zullen deze laatste paragraaf dan ook wijden aan deze voorbeeldpraktijken, zodat ook zichtbaar is wat er nu al 
mogelijk is binnen de huidige kaders van de WOR. Praktijkvoorbeelden van organisaties waar flexwerkers wel 
een stem hebben:
1. Randstad
2. Belastingtelefoon
3. Ormit
4. Overheidsorganisatie

Ad 1. Randstad is een zakelijke dienstverlener die zich onder meer bezighoudt met het uitzenden en detache-
ren van arbeidskrachten. Bij Randstand werken circa 30.000 werknemers en via Randstad werken circa 
600.000 mensen bij andere bedrijven.
Randstad Holding heeft een centrale ondernemingsraad (cor) met een gemengde samenstelling (vast en flex). 
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Ook twee dochters van de holding hebben een gemengde ondernemingsraad. De dochter Randstad Nederland 
heeft twee ondernemingsraden. Een voor directe medewerkers (OR Flex voor flexwerkers) en één voor indi-
recte medewerkers (OR Vast voor eigen medewerkers). De samenwerking vindt plaats in een open sfeer. De 
OR Flex van Randstad Nederland heeft 21 zetels. Deze zetels worden ingevuld door uitzendkrachten en gede-
tacheerden bij Randstand Nederland.

Ad 2. BelastingTelefoon is een organisatie die zich bezighoudt met het beantwoorden van vragen over belasting 
en waar circa 1.000 medewerkers werken. Bij de BelastingTelefoon is een aantal medewerkers werkzaam op 
basis van een vaste aanstelling en een aantal medewerkers (ca. 60 tot 80 procent) als uitzendkracht. De uit-
zendkrachten dienen veelal na 3,5 jaar de onderneming te verlaten. Sinds 2006 heeft de BelastingTelefoon 
een eigen or en wil, gezien de samenstelling van haar personeel, daar ook graag uitzendkrachten in hebben. 
Zij is op zoek gegaan naar een werkwijze waarbij uitzendkrachten ook in staat werden gesteld deel te nemen 
aan de medezeggenschap. Daartoe zijn de perioden voor het verkrijgen van actief en passief kiesrecht verlaagd 
naar 6 maanden. Er werden twee kiesgroepen ingesteld, één voor vaste medewerkers en één voor uitzend-
krachten. In 2006 bestond de ondernemingsraad uit elf leden: zeven vaste medewerkers en vier uitzend-
krachten. De praktijk wees echter uit dat binnen anderhalf jaar de uitzendkrachten de ondernemingsraad 
uitstroomden zonder dat er vervangende uitzendkrachten waren. De lege plekken werden opgevuld door 
kandidaten met een vast dienstverband die elders nog op een kieslijst stonden. Gevolg was dat aan de tweede 
helft van de zittingsperiode van de or geen uitzendkrachten meer in de or zaten. Na de verkiezingen in 2009 
speelde hetzelfde probleem. De continuïteit en kwaliteit kwamen hierdoor onder druk te staan. Voorafgaande 
aan de verkiezingen in 2012 is het or-reglement gewijzigd. Vooruitlopend op wijzigingen in de organisatie is 
het aantal zetels in de ondernemingsraad bepaald op 13, waarbij 10 zetels gereserveerd werden voor de vaste 
medewerkers en 3 zetels voor de uitzendkrachten. Daarnaast is er ruimte gecreëerd om twee medewerkers, 
niet or-leden, op projectbasis in te zetten voor or-werkzaamheden, waarbij is afgesproken dat hier bij voorkeur 
uitzendkrachten ingezet worden. Zodoende wordt getracht uitzendkrachten meer te betrekken in de mede-
zeggenschap.

Ad 3. Ormit is een zakelijke dienstverlener die zich bezighoudt met talent- en leiderschapsontwikkeling. Er 
zijn circa 180 medewerkers werkzaam, waarvan circa 85 trainees die een contract hebben voor maximaal 26 
maanden.
Ormit heeft een ondernemingsraad. Daarnaast heeft Ormit de medezeggenschap binnen haar onderneming 
op een alternatieve wijze gewaarborgd door het instellen van een Raad van Medewerkers. Het doel hiervan is 
iedereen binnen Ormit in de gelegenheid te stellen mee te denken en mee te praten. De Raad van Meedenkers 
is een platform waarin dialoog tussen medewerkers (zowel directen als indirecten) en de directie kan plaats-
vinden over specifieke onderwerpen die Ormit betreffen. Indien nodig kan de Raad van Medewerkers beslui-
ten een commissie in te stellen om meer tijd te kunnen besteden aan een bepaald onderwerp. Elke medewer-
ker kan zich aanmelden voor de eerstvolgende Raad van Medewerkers die bestaat uit minimaal zeven en 
maximaal elf wisselende leden (bij voorkeur zes trainees, drie indirecte medewerkers of consultants en twee 
flexibele plekken). De directie is met twee leden vertegenwoordigd in het overleg met de Raad van Medewer-
kers voor het voeren van de dialoog, maar heeft geen stem- en besluitrecht.

Ad 4. Een overheidsorganisatie bestaande uit zo’n 60 fte is momenteel bezig met het realiseren van een nieuwe 
organisatiestructuur. Een kleine vaste kern van vast personeel en een grote flexibele schil. Zij zijn dan ook 
opzoek naar manieren om invulling te geven aan medezeggenschap in een flexibele organisatie. Daarbij is 
ook een antwoord op onderstaande vragen gewenst.
Met deze verandering ontstaat het volgende vraagstuk:

Hoe geef je invulling aan een personeelsvertegenwoordiging in een flexibele organisatie en hoe ga je om met gedeta-
cheerde pvt-leden (kort zowel als lange inhuur (markt) en inleen?

Men streeft naar gelijkwaardigheid tussen een relatief kleine vaste kern gecombineerd met een relatief groot 
aantal flexibele medewerkers. Het uiteindelijke model zal dus een bestendig medezeggenschapsmodel moe-
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ten zijn, dat ook overeind blijft bij wisselingen op directie- en medewerkersniveau van de organisatie. De on-
derwerpen waarover de toekomstige medezeggenschap bij betrokken wordt, zullen helder in kaart moeten 
worden gebracht. Voorwaarden die daarbij aan de orde komen zijn:

 – vaste ambtelijke ondersteuning;
 – tijdsbesteding per week;
 – onderdeel van het werk;
 – vrijwillig of is het deel van je aanstelling;
 – WOR als uitgangspunt;
 – 2 x per jaar met het bestuur om de tafel;
 – looptijd;
 – keuze pvt of or;
 – rol van bestuurder;
 – competenties die nodig zijn om or werk goed te kunnen doen;
 – jaarplan;
 – gebruik van intranet.

In de verkenning naar een nieuwe vorm van medezeggenschap zijn hierbij vier modellen ontwikkeld:
1. met de schillen werken: strategisch, vast, en beheer;
2. kerngroep met 1 extra lid die de flexibele stoel invult;
3. regiegroepen met werkgroepen;
4. representatieve or.

De organisatie zal zich nog uitspreken over welk model het wordt.

Het meest gangbaar in de medezeggenschap is tot nu toe de flexibele stoel, waarbij de or één zetel vrijhoudt 
en invult met een collega uit de flexibele schil (bijvoorbeeld het Museon in Den Haag) en dan ook de belangen 
behartigt van deze groep binnen de organisatie. Afhankelijk van de verhoudingen flex-vast kun je er ook voor 
kiezen om meer ’flexstoelen’ in te richten, zodat de or ook een daadwerkelijke afspiegeling is van de organisa-
tie.

Daarnaast heeft de SER, na het symposium van eind 2015, toegezegd te komen met een koerskaart voor or-
leden die aan de slag willen met flexwerkers en medezeggenschap. Dit is een hulpmiddel waarmee de or zijn 
standpunt kan bepalen over flexwerkers en de or.

Uiteindelijk is de vraag in hoeverre de or zijn rol en verantwoordelijkheid wil nemen in de belangenbeharti-
ging van deze groep collega’s en in hoeverre de or hiervoor draagvlak weet te creëren binnen de organisatie. 
Wij zijn ervan overtuigd dat je een gezonde, vitale organisatie met betrokken medewerkers wilt en je niet een 
groep flexwerkers kunt uitsluiten, maar juist de verbinding met elkaar moet zoeken. Medezeggenschap is hier 
bij uitstek een geschikt middel om dit te bewerkstelligen.
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