
Jong en medezeggenschap: minder vorm, meer inhoud 

 
Jongeren willen participeren in medezeggenschap en zoeken naar wegen die daartoe 

voldoende mogelijkheden bieden. Jongeren zien vooral perspectief in meedenken, 

meepraten en meebeslissen in de vorm van inhoudgerichte, thematische, vaak 

kortcyclische projectgroepen. Medezeggenschap in de vorm van een afgerond geheel 

bij onderwerpen waarbij zij zich betrokken en bewogen voelen en die van tijdelijke 

duur zijn, biedt de meeste ‘kans van slagen’. Voor de bereidheid tot en mate van 

participatie is het ook goed als jongeren werkendeweg ontdekken dat 

medezeggenschap voordelig kan zijn voor de loopbaan en perspectief kan bieden op 

goede ontwikkeling. Het is daarmee goed voor de ontwikkeling van het individu en 

goed voor de organisatie.  

 

Dit zijn enkele conclusies uit de discussie over ‘Jong en medezeggenschap’ die in 

december 2010 bij het CAOP in Den Haag werd gehouden. Onder leiding van Marco 

Sikkel, adviseur medezeggenschap bij het CAOP, wisselden jonge professionals in 

dienst van overheidsorganisaties van gedachten aan de hand van vijf hoofdvragen: 

 

1 Wat versta je onder participatie? 

2 Hoe zie je de huidige medezeggenschap? 

3 Gaat het goed met de medezeggenschap? Kan het anders; (hoe) kan het beter? 

4 Hoe wil jij je stem laten horen / invloed uitoefenen? 

5 Zou je bereid zijn om deel te nemen aan medezeggenschap? Zo ja: hoe? Zo 

nee: waarom niet? 

 

Medezeggenschap moet van twee kanten komen 

Participatie is op constructieve wijze meeweten, meedenken, meepraten, maar vooral 

ook meedoen en als het kan meebeslissen. Je wilt een serieuze gesprekspartner zijn in 

je organisatie, niet iemand aan wie top down beslissingen worden opgelegd.  

Medezeggenschap moet van twee kanten komen. Jongeren willen graag meedenken 

en meebeslissen. De bestuurder/manager mag dat ook van je verwachten, maar moet 

niet alleen aanhoren. Hij moet werkelijk open staan voor je inbreng en de 

verwachtingen goed managen: wat gaat hij ermee doen. Het is goed als dat later wordt 

gevolgd door een terugkoppeling over wat hij er feitelijk mee heeft gedaan of de 

beweegredenen waarom hij het niet heeft kunnen doen.   

 

Nieuwe vormen 

De formele overlegvorm van de medezeggenschap zou minder belangrijk moeten zijn 

dan de inhoud. Veel ouderen, die veelal de medezeggenschap domineren, zitten vast 

in de formalistische overlegstructuren die ze als een gegeven beschouwen, zo is 

althans het beeld dat jongeren hiervan hebben. Ze staan niet open voor nieuwe 

gespreksvormen, maar willen bijvoorbeeld op vastgestelde tijdstippen en in een vaste 

frequentie vergaderen. Soms kun je zaken net zo gemakkelijk, en veel flexibeler, 

telefonisch bespreken, of reacties verzamelen via nieuwe media.  

 

Jongeren zijn best bereid zich in te zetten voor een bepaalde activiteit, maar vaste 

(lange) zittingsperioden van ondernemingsraden passen bijvoorbeeld niet bij de vaak 

korte duur waarop jongeren bij een organisatie betrokken zijn.  

Jongeren willen worden uitgedaagd. In plaats van mensen voor drie jaar vast te 

leggen, zou je personen die geïnteresseerd en/of deskundig zijn in een bepaald 



onderwerp, voor de duur van een specifiek project bij elkaar moeten kunnen zetten. 

Dit zou een taak zijn kunnen zijn voor een medezeggenschapcoördinator die groepjes 

samenstelt. Het is hierbij van belang dat om wederzijdse verwachtingen helder te 

communiceren.  

 

De vorm van medezeggenschap bepaalt op welke manier jongeren kunnen 

participeren. De discussie gaat dan ook minder over de huidige vormen van 

medezeggenschap. Die zijn volgens sommige jongeren deels achterhaald. Maar het 

idee dat de medewerker invloed moet kunnen uitoefenen is niet achterhaald. Een 

thematische aanpak spreekt meer aan en levert sneller resultaat op. Zijn de ervaren 

bestuurders, ondernemers en het management daarin mee te krijgen? 

Uitnodiging: aan ervaren bestuurders om met jongeren in gesprek te gaan.  

 

Zie het (voorbeeld)reglement als kapstok voor maatwerk 

Verkiezingsreglementen stellen eisen aan kandidaten, bijvoorbeeld dat iemand in 

vaste dienst met zijn of ervaring moet hebben. Dat spreekt medewerkers met een 

tijdelijk contract of enthousiaste beginners niet altijd aan. De reglementen gaan echter 

vaak verder dan de WOR vereist, de organisatie kan het eigen reglement dus zelf 

aanpassen aan de behoefte. Flexibilisering uit zich niet alleen in tijdelijke contracten, 

maar ook in interne mobiliteit, waarbij medewerkers regelmatig wisselen van 

werkomgeving. Dat maakt het werk aantrekkelijker voor jongeren, maar kan de 

medezeggenschap in de huidige vorm tegenwerken: ik werp mezelf niet op als 

kandidaat, want wie zegt dat ik hier over drie jaar nog werk? Het beeld van veel 

jongeren is dat een lange zittingsperiode niet optimaal productief is om inbreng te 

leveren en invloed uit te oefenen.  

Kans: reglement bieden ruimte genoeg, benut die ruimte door het reglement als 

kapstok te gebruiken en zo maatwerk te krijgen.  

 

Opleidingseisen 

Medezeggenschap voor uitsluitend hoger opgeleiden voldoet niet, alle werknemers 

moeten zich kunnen herkennen. Stel dus geen opleidingseisen aan kandidaten, maar 

communiceer wel over de verwachte competenties en over vaardigheden die men kan 

ontwikkelen. Bijvoorbeeld door bij het werven van kandidaten, aan de voorkant 

duidelijk te maken wat van ze wordt verwacht en waarin de organisatie tegemoet 

komt om inbreng te stimuleren.  

 

Een van de vaardigheden is dat kandidaten minimaal hun motivatie en ambitie 

overtuigend onder woorden moeten kunnen brengen. Geen opleidingseisen vooraf 

dus, maar zorg er wel voor dat de medezeggenschappers tijdens hun zittingsperiode 

worden geschoold in de individuele kennis en vaardigheden die ze voor hun taak 

nodig hebben.  

Kans: door te scholen in individuele kennis en vaardigheden tijdens de zittingsperiode 

blijft de kwaliteit op peil en houden betrokkenen het gevoel op hun talent te worden 

aangesproken. Dit stimuleert.  

 

Stemmen met de voeten 

Of stemmen met het verstand?  

Is de huidige medezeggenschap verstard? De meningen daarover zijn verdeeld. 

Sommige ‘oudjes’ (50-plussers) zetten hun kwaliteiten en ervaring wel degelijk op 



een ‘jeugdige’ manier in. Toch kan het helpen als de medezeggenschap regelmatig 

nieuwe inbreng krijgt.   

 

Zorgen voor binding is voor alle generaties van belang. Generatieverschillen zijn een 

maatschappelijk gegeven, niet voorbehouden aan medezeggenschap. Jongeren 

participeren op andere manieren. Ze willen wel degelijk meedenken door middel van 

sociale media als twitter, linked-in, en dergelijke. Deze generatie is gewend voor 

zichzelf op te komen, is van huis uit mondig, maar heeft geen behoefte aan de 

klassieke collectieve belangenbehartiging in zijn huidige, meest voorkomende vorm 

alleen.  

 

Als jongeren hun visie geven, willen ze ook kunnen zien wat daarvan het effect is. 

Dat bevordert de betrokkenheid. Als de organisatie dat niet lijkt te faciliteren, (‘de 

directie doet toch wat zij wil’) zal de conclusie veelal zijn dat de jongere werknemer 

met de voeten stemt: ik ben weg.  

 

Ook jongeren die het gevoel hebben dat ze ‘niet mogen blijven’, zijn minder 

betrokken. Dat gevoel is het gevolg van kortlopende contracten, detacheringen en 

bezuinigingsplannen.  

Kans: medezeggenschap kan beslist anders, met behoud van het goede. Zorg voor 

binding en bied uitdagingen, ook en misschien juist bij kortdurende contracten. Zorg 

ervoor dat talenten worden aangesproken zodat jongeren gaan stemmen met het 

verstand: door mee te doen.  

 

Gelijkwaardig niveau 

Het gaat op veel plaatsen goed met de medezeggenschap, maar het kan altijd beter of 

anders. Er zijn veel vacatures of er zijn nèt voldoende kandidaten, zodat de 

verkiezingen worden overgeslagen. De vraag is of de ondernemingsraad nog wel de 

achterban vertegenwoordigt. En wat kan helpen om dit tij te keren? We kunnen meer 

toe naar individuele beïnvloeding van het beleid, bijvoorbeeld in de vorm van 

tijdelijke coalities op gelijkwaardig niveau. De bestuurder moet echt met jongeren 

gesprek, hij moet hen serieus nemen. De bestuurder heeft op zijn beurt je inbreng, je 

mening nodig, niet het instituut ondernemingsraad. Zorg dat je dezelfde taal spreekt, 

sluit op elkaar aan. 

Kans: de huidige medezeggenschap biedt mogelijkheden om meer individuele 

beïnvloeding mogelijk te maken.  

 

Geen besluit zonder advies 

Gehoord van jongeren: de WOR zou geactualiseerd moeten worden: leg alleen vast 

dat er een overleg moet zijn waarin medewerkers kunnen participeren.  

 

De WOR biedt ook bescherming. Medezeggenschap moet een middel zijn om 

problemen tussen medewerkers en managers op te lossen. Als je alleen in losse 

groepjes werkt, bestaat het gevaar dat het geïsoleerde clubjes worden. Er is ook een 

groep nodig die de algemene gang van zaken bespreekt en daarin de medewerkers 

vertegenwoordigt. Medewerkers moeten zelf thema’s kunnen aandragen, maar enige 

mate van structuur of organisatie is nodig om te voorkomen dat alle medewerkers zelf 

gaan spuien.  

 



De kwaliteit van de medezeggenschap is afhankelijk van de deelnemers, niet van de 

procedures. Laat de formalistische structuur en de instituten los. De vraag of iets 

onder het instemmingsrecht of het (al dan niet zwaarwegend) adviesrecht valt, gaat 

vooral over de procedure, nauwelijks over de inhoud. Het lijkt op formeel 

vakbondsoverleg. Je kunt nieuwe vormen, zoals project- en kwaliteitsgroepen, 

juridisch borgen: geen besluit zonder advies. 

 

Kans: maak optimaal gebruik van de mogelijkheden die de WOR biedt.  

 

De ondernemingsraad als kweekvijver of als tijdverdrijf?  

Hoe wil jij invloed hebben? Ruimte krijgen om te zeggen wat je vindt. Gehoord 

worden. Inhoud meegeven en iets terugkrijgen. Je moet wel weten wat er speelt en 

werkelijk een bijdrage leveren. Iedereen moet gehoord worden, maar er moet ook een 

drempel zijn. Je moet op zijn minst geïnteresseerd zijn in het onderwerp om er over te 

kunnen meepraten. 

 

Waarom zit je in de ondernemingsraad? Uit betrokkenheid, het is leerzaam, en om de 

organisatie te verbeteren door invloed uit te oefenen. 

 

De medezeggenschappers met ervaring die de ondernemingsraad lijken te domineren, 

zijn vaak voor medezeggenschap vrijgesteld. De aanname van sommige jongeren is: 

deelnemers zien het als een tijdverdrijf: zoveel uur per maand vergaderen is een 

gegeven. Er is echter grote behoefte aan nieuw elan. Maar veel jongeren beschouwen 

de ondernemingsraad als een carrièrestop, niet als een vorm van werk. Als je een 

onderwerp moet bespreken, kan dat ook telefonisch. Managers waarderen het ook 

lang niet altijd dat je een medezeggenschapsfunctie vervult, terwijl je er veel van kunt 

leren en er je netwerk enorm mee uitbreidt.  

 

Kans: zie medezeggenschap als iets waar je veel van kunt leren en waarbij je baat 

kunt hebben, zie het als kweekvijver waar het individu en de organisatie winst mee 

kunnen behalen. Je wordt er zelf beter van en daarmee ook de organisatie.  

 

Van dwarsliggen naar samenwerken 

Medezeggenschap zou vooral mensen bij elkaar moeten brengen, hen moeten 

verbinden. Houd mensen die lange tijd, mogelijk uit gewoonte, in de 

ondernemingsraad zitten, een spiegel voor: wat wil je hier bereiken? 

Het zou prettig zijn als medezeggenschap gebaseerd is op je eigen kennis, als 

onderdeel van je werk. Daarin wil je, moet je, worden gehoord. De leidinggevende 

moet medewerkers daarop kunnen aanspreken, volwaardige inbreng als onderdeel van 

de totale inzet. De cultuur van medezeggenschap heeft een omslag nodig: van 

dwarsliggen naar samenwerken.  

 

Er is een kweekvijver van geïnteresseerde jongeren. Maar die trek je niet over de 

streep met de huidige overlegstructuren, verkiezingen en zittingstermijnen. Sta open 

voor andere soorten inbreng, vooral gebaseerd op onderwerpdeskundigheid.  

 

Suggesties aan de werkgever: maak medezeggenschap aantrekkelijk met een goed 

klimaat en verdere ontwikkelingsmogelijkheden, juist voor jongeren. Geef aandacht 

aan ondersteuning, ontwikkeling van vaardigheden, spreek jongeren aan op hun talent 

en houdt rekening met hun ‘tijdgeest’: zij zijn vaak korter verbonden aan de 



organisatie. Maak gebruik van het voorbeeldreglement om de termijnen meer aan te 

passen aan de realiteit van jongeren. Laat het passen in het perspectief van hun 

loopbaan. De flexibiliteit van de overheid moet het mogelijk maken na te denken over 

andere, aanvullende vormen van participatie en andere manieren om contacten te 

onderhouden en gebruik te maken van aanwezig talent. Je krijgt er een 

medezeggenschap voor terug die gemotiveerd participeert en talenten ter beschikking 

stelt. Dat verrijkt de organisatie en maakt deze aantrekkelijk, ook voor jongeren.  

 

 

 


