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III Medezeggenschap en jongeren, heeft medezeggenschap nog 
toekomst? 
 
Tineke Visser   
 
Inleiding 
 
Is medezeggenschap nog wel aantrekkelijk nog voor jongeren? En is de 
ondernemingsraad nog wel een afspiegeling van de organisatie zonder 
jongeren? En kun je zonder jongeren in de ondernemingsraad wel alle 
belangen behartigen van de achterban?  
 
Dit zijn enkele vragen die bij vele organisaties met medezeggenschap leven. 
Veel organisaties kampen vergrijzing, maar ook met vergrijzing binnen de 
ondernemingsraad. Trouwe or-leden blijven vaak lang zitten en vinden het 
lastig om jongeren te mobiliseren voor or-werk. De vraag is of het probleem van 
verjonging van de medezeggenschap te maken heeft met medezeggenschap 
zelf en de wijze waarop dit is ingericht of is het een probleem dat gerelateerd is 
aan de vergrijzing binnen organisaties? Daar waar er jonge organisaties 
bestaan zijn er echter ook jonge ondernemingsraden. 
 
Tegelijkertijd worstelt bijna iedere organisatie met afnemende belangstelling 
voor or-werk. Het lijkt erop dat het niet een probleem is dat op zich zelf staat, 
want ook het verenigingsleven ondervindt moeilijkheden met het werven van 
jonge enthousiaste leden. De vraag is of jongeren zich nog willen committeren 
aan de ideologie van medezeggenschap, solidariteit en het collectiviteit. 
Jongeren zijn minder actief in verenigingsleven, minder betrokken bij een 
vakbond en dus ook bij medezeggenschap.  
 
Wellicht is de emancipatie bereikt en kunnen medewerkers voldoende voor 
zichzelf opkomen en is er geen platform meer nodig? Aan de ander kant blijft er 
ook behoefte vanuit een werkgever aan een afstemmingsplatform als klankbord 
of om voorstellen in de week te leggen of  draagvlak onder het personeel te 
vergroten. 
 
De centrale vraag is dan ook: heeft medezeggenschap nog toekomst? 
 
Het CAOP heeft het afgelopen twee jaar verschillende initiatieven ontplooid 
waarbij de problematiek van de vergrijzing en verjonging van de 
medezeggenschap op de kaart is gezet. Hieronder volgt een verslag van onze 
activiteiten en de door ons getrokken conclusies. 
 
Congres: Is medezeggenschap klaar voor de toekomst? 
 
Op 13 november 2009 organiseerde het CAOP in samenwerking met het A+O 
Fonds Rijk een groot congres met de titel ‘Is de medezeggenschap klaar voor 
de toekomst’ met hierin een workshop over “Hoe maken we medezeggenschap 
weer aantrekkelijk voor jongeren”  
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Resultaten en inzichten die voortkwamen uit deze workshop waren onder 
andere het beeld dat medezeggenschap niet altijd wordt ervaren als een 
volwaardige en boeiende mogelijkheid tot inspraak. Jongeren zouden de 
inspanningen van medezeggenschap onvoldoende zien en hierdoor niet 
gemotiveerd zijn zich hiervoor in te zetten. Verder werd tijdens dit congres 
opgemerkt dat de medezeggenschap nauwelijks onderwerpen behandelt die 
jongeren aanspreken en die er werkelijk toe doen. Het is vaak reactief en 
formeel ‘geneuzel’ en procedureel ‘aftikken’ van onderwerpen. 

De medezeggenschap zal zich dus moeten inspannen om dat beeld bij te 
stellen. 

Wat kan beter? 

• Een goed evenwicht en wisselwerking tussen ervaren en onervaren 
deelnemers is aan te bevelen. Verder speelt het feit, dat ouderen vaker 
meer binding hebben met de organisatie, mede door een langer en vaster 
dienstverband. In sommige or’s worden dan ook nieuwe leden gekoppeld 
aan een coach. Voorwaarde is wel dat enkele ”oud gedienden” zich 
opnieuw verkiesbaar stellen en opnieuw verkozen worden. 

• Een andere suggestie pleit voor een or met een kleine vaste kern, die naar 
behoefte wordt uitgebreid met specifieke deskundigen, dit zou goed 
aansluiten bij de ‘interactieve, multitaskende’ aspecten van de 
jongerencultuur. 

• Een van de aanbevelingen was om medezeggenschap in de 
loopbaanontwikkeling op te nemen. Dit zou jongeren meer stimuleren om 
een tijdje in de or te participeren. 

• Sommige or leden vinden het ook niet zozeer hun taak collega’s de 
enthousiastmeren voor medezeggenschapswerk, maar vinden dit ook een 
taak van de bestuurder 

Een toekomstbeeld dat deze middag naar voren kwam is dat over vijftien jaar 
een or meer virtueel werkt, met snellere communicatie in de vorm van korte 
vragen en antwoorden in plaats van met uitvoerige verhandelingen. Dus: snel, 
kort en to the point. 

Ter relativering werd de middag afgesloten met de woorden: deze discussie 
hebben we vijftien jaar gelden ook gevoerd. Jongeren worden vanzelf ouder en 
gaan dan ook deelnemen. 

 

Themamiddag:Je bent jong en je wilt niet… 
 
Eind december 2009 is er een discussiemiddag georganiseerd specifiek voor 
jongeren door GITP, Uitgeverij Kluwer, FNV Formaat en CAOP met subsidie 
van het Ministerie van Sociale Zaken. De centrale vraag tijdens deze 
bijeenkomst was: hoe komt het dat zo weinig jongeren zich geroepen voelen 
toe te treden tot de ondernemingsraad? En wat kun je daaraan doen?  
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De bijeenkomst bestond uit een debat met zes deelnemers en een 
medezeggenschapscafé waaraan alle aanwezigen meededen.  
 
Gesteld werd dat er in het algemeen een participatieprobleem heerst binnen 
Nederland, zowel bij oud als bij jong. Een van de verklaringen was dat veel 
jongeren werken op een flexibel contract. Hierdoor zou je je niet zo snel 
verbinden aan een or. De trend van afnemende participatie zou ook waar te 
nemen zijn bij het HBO-onderwijs. Veel studentenraden komen niet meer vol en 
verkiezingen zijn niet meer nodig. 
 
Een vraag die opkwam was: als je meer jongeren voor medezeggenschap wilt 
interesseren, wat  houdt ze nu nog houdt? De formele omgang van or’s met 
bestuurders zou een reden kunnen zijn dat jongeren de medezeggenschap 
schuwen. Lastig hieraan is wel dat daar waar de or formeler is, de or vaak ook 
zichtbaarder is voor de achterban. Het vaak stoffige taalgebruik zou ook de 
drempel vergroten om lid te worden van een or. Een voorstel was dan ook dat 
ambassadeurs van de medezeggenschap een simpel en degelijk verhaal 
zouden moeten houden  
 
Het idee dat het or werk een positieve bijdrage zou hebben op je cv, werd door 
een aantal jongeren ontkend. De ervaring die zij zelf opdeden was positief, 
maar in de organisatie heeft de ondernemingsraad vaak een minder positief 
imago. Een suggestie was dan ook om de inhoudelijke werkzaamheden op te 
sommen op je cv. 
 
Eén van de kanttekeningen die gemaakt werd, is dat binnen de bestaande 
structuren vaak geen animo is voor nieuwe ideeën. Een veel gehoorde klacht is 
dat de oud-leden bij nieuwe initiatieven roepen “dat hebben we al geprobeerd”, 
terwijl veel jongeren juist behoefte hebben aan vernieuwing. 
 
Een conclusie was dan ook dat jongeren best mee willen doen, maar dat je ze 
goed moet uitleggen wat ze kunnen bijdragen. De medezeggenschap zou zich 
bovendien meer op kleine herkenbare thema’s moeten richten. 
 
De uitkomsten van de mini enquête, stellingen tijdens de jongeren bijeenkomst 
van 9 december 2009 
 
 Eens (%)  

 
Oneens 
(%) 

Weet niet (%) 

Medezeggenschap is een win-winsituatie. 
Het levert namelijk privé en professioneel 
voordelen op 
 

62  
 

19 19 

Jongeren bevinden zich in een dynamische 
periode van hun leven. Er is daardoor geen 
ruimte voor het opdoen van bestuurlijke 
ervaring 

35  52 13 

Or-werk is goed op je cv. 70  
 

9 22 

Door or-werk te betalen, krijg je meer 
jongeren in de or 

39  43 17 

De or is bezig met onderwerpen die te ver 35 48 17 
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van het bed van jongeren liggen 

Als je ongeschikt bent voor het primaire 
proces, dan kun je altijd nog or-werk doen. 

22  
 

70 9 

De or is een afspiegeling van de 
organisatie 
Jonge or-leden kom je tegen in jonge 
organisaties 

65  
 

13 22 

Weinig jongeren in de or is heel normaal. 41  
 

32 27 

Medezeggenschap is essentieel voor je 
persoonlijke ontwikkeling 

22  
 

70 9 

Medezeggenschap is sexy! 35 
 

65 0 

 

Uit de peiling blijkt dat de huidige medezeggenschap zeker niet als sexy wordt 
ervaren en ook niet als essentieel voor je carrière, maar het is wel goed voor je 
cv. 
 
 

Eind 2010, ”participeren doe je zelf!” 
 
In navolging van de eerder initiatieven in 2009 staat eind 2010, in 
samenwerking met De Beuk en het A+O fonds Rijk, een bijeenkomst gepland, 
waarvoor een beperkte groep jongeren met affiniteit met het thema participatie 
wordt uitgenodigd. De deelnemers worden onder begeleiding van een 
organisatieadviseur uitgenodigd aan te geven wat hen in de organisatie 
bezighoudt, in positieve en in negatieve zin. Ze worden uitgedaagd na te 
denken over de vraag hoe we betrokkenheid met de organisatiethema’s die ze 
van belang vinden, kunnen koppelen aan vernieuwing en dynamiek.  
 
Thema van deze bijeenkomst is: “Participeren doe je zelf!”. Expertmeeting voor 
en door jongeren.  
 

Uitgangspunt voor deze bijeenkomst is dat jongeren niet veel hebben met 
medezeggenschap in de traditionele vorm. Voor zover ze de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR) kennen, wordt deze vooral gezien als een strak 
keurslijf uit vervlogen tijden, als iets van het 'gestaalde kader’.  
 
Het idee bestaat dat zij wel behoefte hebben aan participatie en invloed waarbij 
de inhoud en niet de vorm bepalend is. Inhoud die feitelijke invloed garandeert 
op een wijze die bij hen past en tegemoet komt aan hun belangen.  
 
De resultaten van deze bijeenkomst worden via verschillende publicaties en  
advieswerk verspreid.  
 
 


