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Precies 130 jaar geleden kreeg Charles Stork, directeur van de gelijknamige fabriek, 
een helder inzicht. Namelijk dat zijn bedrijf uiteindelijk de beste zaken zou doen 
als hij zou luisteren naar wat medewerkers belangrijk vinden. Want, zo stelde hij: 
“Naarmate men meer doet voor het stoffelijk en zedelijk welzijn der arbeiders, naar 
die mate kan men ook hooger eischen stellen voor vlijt en gedrag”. dus richtte hij als 
een van de eerste werkgevers een medezeggenschapsorgaan op, de Kern geheten.

Sindsdien heeft de propositie van Charles Stork ontelbaar vaak steun gekregen in 
wetenschappelijk onderzoek. zo blijkt uit een groot onderzoek met in totaal meer 
dan vijftigduizend respondenten verdeeld over 168 studies dat bedrijven inderdaad 
de beste zaken doen als hun werknemers een stapje extra zetten. Organizational Ci-
tizenship Behavior heet dat in het jargon van de organisatiepsychologie. Als werk-
nemers veel extra’s doen, zijn ze niet alleen veel gelukkiger met hun werk, maar 
draait de tent ook nog eens beter: meer productiviteit, lagere kosten, hogere klant-
tevredenheid. 

en wat is nu de bron van Organizational Citizenship Behavior? dat blijkt een kwestie 
van wederkerigheid, zoals Charles Stork al lang wist. Als werknemers zich rechtvaar-
dig behandeld voelen, dan zetten ze zich in ruil daarvoor extra in. die rechtvaardig-
heid zit hem niet alleen in een fatsoenlijk salaris en veilige werkomstandigheden. 
Het zit hem vooral in hoe werkgevers met hun mensen omgaan: zijn procedures 
rechtvaardig en is er veel en goede communicatie tussen management en mede-
werkers? Veel en goede communicatie betekent dat medewerkers actief participe-
ren. dat ze inspraak hebben op de inhoud van hun werk, de gang van zaken in hun 
team, het organisatiebeleid. dat er naar hen geluisterd wordt. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er, in navolging van Stork, serieus werk is 
gemaakt van medezeggenschap. dat het een recht is geworden, en dat de onder-
nemingsraad nu een instituut is. maar juist door die rechten en instituties dreigt 
medezeggenschap her en der wat sleets te worden. Alles is zo goed geregeld dat 
werknemers en bestuurders een beetje verwend zijn geraakt. dus interesseren veel 
werknemers zich niet voor medezeggenschap, en vinden sommige bestuurders het 
maar lastig dat alles langs de or moet…

Juist omdat werknemersparticipatie zo enorm belangrijk is, zowel voor werknemers 
als voor werkgevers, mogen we met zijn allen niet toestaan dat medezeggenschap 
sleets wordt. dus is het tijd voor een vernieuwingsimpuls. Hoewel, vernieuwing… 
misschien moeten we juist wel terug naar de Kern van wat werknemersparticipa-
tie is of behoort te zijn: dat je mensen zodanig betrekt bij het reilen en zeilen van 
hun organisatie dat ze zich er welhaast mede-eigenaar van voelen. Want daardoor 
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nemen ze veel eigen verantwoordelijkheid, waardoor ze hun werk extra goed doen 
en klanten of burgers extra goed bedienen.

gelukkig heeft men bij veel organisaties al door dat het zo werkt. een aantal van hen 
zit hier aan tafel. Prachtig aan Vanboeijen is dat zij vormgeven aan directe Partici-
patie, en wel door te werken met kleine eenheden die zelfstandig zijn en veel zeg-
genschap hebben. mooi aan ORmIt is dat men in dit bedrijf medezeggenschap 
niet als een recht ziet, maar als een plicht. Natuurlijk praat je als ORmIt’er mee 
over de koers van het bedrijf! Ook voor ABN AmRO heb ik veel bewondering, want 
daar hebben bestuur en ondernemingsraden ermee ingestemd dat ondernemings-
raden kleiner worden, en dat men des te meer investeert in zogenoemde partici-
panten: medewerkers die tijdelijk in medezeggenschapsprojecten meedraaien. zo 
wordt medezeggenschap van iedereen. 

Niet alleen hier aan tafel, ook elders zijn er volop initiatieven. zo weet ik van de 
Provincie gelderland dat men er alles aan doet om medewerkers te betrekken, bij-
voorbeeld door in open ruimtes te vergaderen en door verslagen compleet met fo-
to’s snel na elke vergadering op intranet te plaatsen.

Wat ik hoop is dat het tafelgesprek van vandaag slechts een beginnetje is. Het zou 
mooi zijn als ondernemingsraden elkaar weten te vinden, en met elkaar uitwisse-
len wat goed werkt om medezeggenschap levendig te krijgen en te houden. Als je 
het mij vraagt is een ondernemingsraad allesbehalve een instituut dat mee- of te-
genstemt omdat het mag of moet van de WOR. In plaats daarvan is de or voort-
durend in dialoog, met zowel de bestuurder als met medewerkers. Op die manier 
draagt de or bij aan wat het allerbelangrijkst is in deze dynamische tijd: permanen-
te ontwikkeling van zowel mens als organisatie!


