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Leer-werkplek
Informeel leren in de or versterkt inzetbaarheid van de leden

 Or als ideale plek voor informeel leren
 Betere inzetbaarheid
 Inspirerende voorzitter en betrokken leden

Het werk van or-leden is tegenwoor-
dig behoorlijk complex. Dat komt 
in de eerste plaats door de diversi-

teit van arbeidsrelaties. Zo schrijven Muffels 
en Wilthagen (2011) dat veel bedrijven een 

forse flexibele schil kennen, met een zesde 
tot soms wel een derde van de werkenden 
die als uitzendkracht of zelfstandige voor 
het bedrijf werkt. Veel 
werknemers werken in 
deeltijd, of onafhankelijk 
van tijd en plaats. Sommi-
gen combineren hun werk-
nemerschap met zelfstan-
dig ondernemerschap: 
zij hebben een hybride arbeidsrelatie (Nau-
ta, 2011). Dergelijke ontwikkelingen maken 
werknemers en hun belangen steeds hetero-
gener, waardoor het voor een or moeilijk 
wordt om een algemeen werknemersbelang 
te dienen. Daarbij maakt de toenemende 
decentralisatie van arbeidsvoorwaarden het 
or-werk complex. De trend naar meer raam-
werkafspraken in de cao maakt dat de con-
crete invulling van arbeidsvoorwaarden 
steeds vaker bij de or terechtkomt (Nauta, 
Euwema, Krijger, Schoonhoven & Pehlke, 
2008; Van der Meer & Smit 2010). Deze 
ontwikkeling doet een groot beroep op ken-
nis en vaardigheden van or-leden.
Niet alleen is or-werk complex, ook is het 
vaak lastig om er voldoende werknemers 
voor te interesseren. Een mogelijke verkla-
ring hiervoor is dat het tijdperk van baanze-

kerheid voorbij is. Meer en meer werkne-
mers ruilen lifetime employment in voor 
lifetime employability, met als gevolg dat zij 
meer binding hebben met hun beroep dan 
met hun organisatie – en al helemaal met 
het or-werk binnen die organisatie. (Nauta 
et al., 2008). Een gevolg hiervan is dat het 
or-werk vaak jaren achtereen wordt verricht 
door een kleine groep werknemers, die moet 
inspelen op trends als flexibilisering van ar-
beidsrelaties en decentralisatie van arbeids-
voorwaarden.
Dat or-werk complex is en weinig mensen 
aantrekt, is tegelijk een probleem en een 
kans. Weliswaar lijkt het moeilijker dan 
ooit om voldoende (competente) or-leden 
te krijgen, daar staat tegenover dat dit voor 
werkgevers een ideale tijd is om de onder-
nemingsraad te promoten als leerplek bij 
uitstek. Immers, door het or-werk doen 
werknemers, ongeacht hun reguliere be-
roep, in een korte periode veel kennis op 
over arbeidsverhoudingen, arbeidsvoor-
waarden en het besturen van de dynami-
sche organisaties van vandaag de dag. Om 

de or daadwerkelijk als 
leerplek te kunnen pro-
moten, is echter inzicht 
nodig in de mate waarin 
de or reeds als zodanig 
fungeert. Daarom formu-
leerden wij drie onder-

zoeksvragen:
-

rend’ zijn?

Onderzoeksresultaten
Om deze vragen te beantwoorden namen 
we in 2011 een digitale vragenlijst af bij 

-
delde leeftijd was 48 jaar, 79 procent was 
man en gemiddeld waren de ondervraag-
den 6,6 jaar lid van de or. 56 procent had 

rest (44 procent) was lager opgeleid.
Ten eerste bleek dat or-leden zowel formeel 
als informeel leren. Zo blijkt dat 76 pro-
cent het afgelopen en/of komende jaar een 
formele opleiding, training of cursus heeft

Tips ter promotie van 
de or als leerplek

len.

Welke factoren bepalen of or-leden ‘lerend’ zijn? Hoe leren zij, 
formeel of informeel? En zijn lerende or-leden breder inzetbaar? 

Deze vragen stonden centraal in een digitaal vragenlijst-
onderzoek waaraan 203 ondernemingsraadsleden in de loop van 

2011 hebben meegedaan. Een relevant onderzoek, want de  
dynamische arbeidsverhoudingen van vandaag maken  

dat er veel op de or afkomt.  

Door Aukje Nauta en Marit Janson

Dit is de ideale tijd om 

de or te promoten als 

leerplek bij uitstek
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dat een or-cursus niet zoveel meer toevoegt 
voor hen die al jaren or-werk doen, terwijl 
kersverse or-leden naar verwachting graag 
via een formele cursus kennis opdoen, bij-
voorbeeld over de WOR. We hebben geen 
duidelijke verklaring voor deze tegenge-
stelde bevinding, die dan ook nader onder-
zoek vergt.
Verder blijkt formeel leren af te hangen 
van zogenoemde ‘werk-werk-interferentie’: 
als or-leden moeite hebben om hun or-
werk te combineren met hun reguliere 
werk, dan volgen ze minder vaak een for-
mele opleiding. Informeel leren hangt 
sterk af van de aard van de betrokkenheid 
bij or-werk en van de wijze waarop het or-
voorzitterschap wordt vervuld. Wat be-
trokkenheid betreft, blijkt dat als or-leden 
zich emotioneel betrokken voelen bij de 
or, zij meer informeel leren. Bestaat hun 
betrokkenheid er echter vooral uit dat ze 
weinig alternatieven hebben – men zit er 
‘voor de koffie en de koek’, zoals een or-
voorzitter over enkele van zijn or-collega’s 
dacht – dan zijn ze in veel mindere mate 
informeel aan het leren. Wat betreft de 
aard van het voorzitterschap blijkt inspi-
ratie van groot belang: or-leden die vinden 
dat hun voorzitter hen inspireert en sti-
muleert om zich te ontwikkelen, uitdagen-
de verantwoordelijkheden aan hen dele-
geert en een visie op de toekomst heeft, 
geven vaker aan dat ze informeel leren dan 
or-leden met een minder inspirerende 
voorzitter.
Ten slotte blijkt dat informeel leren wel, 
maar formeel leren niet samenhangt met 
de mate waarin or-leden zichzelf inzetbaar 
vinden – de mate waarin men denkt een 
baan te kunnen behouden en nieuw werk 
elders te kunnen vinden. Nog een factor 
die van belang is voor waargenomen inzet-
baarheid is de eerder genoemde werk-werk-
interferentie: naarmate or-leden meer 
moeite hebben om or-werk en regulier 
werk te combineren, vinden ze zichzelf 
minder inzetbaar.

Conclusie
Ons onderzoek toont aan dat de or een ge-
schikte plek is om te leren, vooral ook infor-
meel. Or-leden volgen regelmatig formele 
opleidingen en geven aan dat ze veel leren 
van onderlinge gesprekken, het lezen van 
tijdschriften en surfen op internet. Zulke 
informele manieren van leren vindt de 
meerderheid goed toepasbaar in de praktijk, 
en ze blijken bovendien positief samen te 
hangen met de mate waarin men zichzelf 
inzetbaar vindt voor de interne en externe 

tie. Informeel leren doen or-leden door ge-
sprekken te voeren met mede-or-leden, door 

or-tijdschriften te le-
zen en door informa-
tie te zoeken op inter-
net. We vroegen hen 
aan welke vorm van 
leren zij het meeste 
hebben gehad. 58 pro-

cent zegt het meest te hebben gehad aan in-
formeel leren, de overige 42 procent aan for-
meel leren. Verder zegt 63 procent van de 
respondenten informeel verworven kennis 
het meest toe te passen; de overige 37 pro-
cent maakt het meeste gebruik van formeel 
verworven kennis. Daarmee lijkt informeel 
leren enigszins effectiever – althans in de 
beleving van or-leden zelf – dan formeel le-
ren.
Verder blijkt er een aantal factoren te zijn 
dat van belang is voor de mate waarin or-
leden formeel en informeel leren. Statisti-
sche analyses lieten zien dat or-leden, naar-
mate ze langer in de or-zitten, meer 
formeel leren en minder informeel leren. 
Dit is tegengesteld aan wat we vooraf had-
den verwacht. Immers, je zou verwachten 

gevolgd of zal volgen op het gebied van or-
werk, en 50 procent op een aangrenzend ter-
rein (zie tabel 1). Ver-
der is de meerderheid 
van de or-leden het 
(sterk) eens met stel-
lingen over de kennis 
die zij opdoen tijdens 
het or-werk, oftewel 
informeel leren (zie tabel 2). Zo kan 92 
procent zich vinden in de stelling dat hij/
zij in het or-werk nieuwe kennis opdoet, en 
68 procent in de stelling dat hij/zij in het 
or-werk de eigen sterke kanten uitbouwt. 
Slechts 17 procent is van mening dat hij/
zij qua ontwikkeling stilstaat in het or-
werk, 70 procent is het met die stelling 
(sterk) oneens. Het gemiddelde op de 
schaal ‘informeel leren’ ligt dan ook ruim 
boven het schaalmidden: 3,81 op een 
schaal van 1 tot 5.
Formeel leren doen or-leden vooral door al-
gemene or-cursussen te volgen, zo blijkt uit 
open vragen. Dat zijn bijvoorbeeld cursus-
sen over de Wet op de Ondernemingsraad 
(WOR), maar ook vaardigheidscursussen in 
vergaderen, onderhandelen en communica-

Gaandeweg leren or-leden 

steeds meer formeel en 

steeds minder informeel

Tabel 1. Percentage or-leden dat formeel leert

Het afgelopen en/of komende half jaar volg ik een opleiding, training 
of cursus… 

Percentage ‘ja’ 

…op het gebied van or-werk 76 

…op een gebied aangrenzend aan or-werk 50 

…op een gebied dat niet of nauwelijks te maken heeft met mijn or-werk 29 

…voor mijn persoonlijke ontwikkeling 55 

 

Gemiddelde op de schaal ‘formeel leren’ (met 0 = nee en 1 = ja) M = 0,48 
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arbeidsmarkt. Informeel leren doen or-le-
den vooral als ze zich volop betrokken voe-
len bij het or-werk en als de or-voorzitter 
hen naar eigen zeggen inspireert.
We bevelen dan ook aan om de or volop te 
promoten als ideale plek om (informeel) te 
leren en te werken aan duurzame inzetbaar-
heid. Zeker in de huidige dynamische tijd, 
waarin arbeidsrelaties individualiseren en 
flexibiliseren, en waarin ondernemingsra-
den vaker meedenken over invulling van ar-
beidsvoorwaarden, kunnen werknemers vol-

op kennis, ervaring en vaardigheden 
opdoen in de or. Dat komt niet alleen de 
kwaliteit van de medezeggenschap ten goe-
de, het draagt ook bij aan eigen inzetbaar-
heid op de interne en externe arbeidsmarkt. 
Belangrijk daarbij is wel dat or-leden zich 
oprecht betrokken voelen bij het or-werk, 
en er niet slechts ‘voor de koffie en koek’ bij 
zitten. Bovendien vereist een lerende or in-
spirerend voorzitterschap. Or-voorzitters 
met visie, die hun collega’s prikkelen om 
zich te ontwikkelen, dát zijn voorzitters die 

aanzetten tot informeel leren, en die zo-
doende bijdragen aan inzetbaarheid van 
 allen. 

Aukje Nauta en Marit Janson zijn verbonden 
aan de Universiteit van Amsterdam.
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Tabel 2. Percentage or-leden dat informeel leert

Momenteel in mijn or-werk... Percentage eens

…ontwikkel	ik	nieuwe	vaardigheden	 77 

…doe	ik	nieuwe	kennis	op 92 

…voer	ik	taken	uit	die	nieuw	voor	me	zijn 59 

…bouw	ik	mijn	sterke	kanten	verder	uit 68 

…probeer	ik	nieuwe	dingen	uit 79 

…leer ik nieuwe mensen kennen 88 

…sta	ik	stil	in	mijn	ontwikkeling 70 

…draai	ik	op	routine 60 
 

Gemiddelde op de schaal ‘informeel leren’ (van 1 = sterk 
oneens, tot 5 = sterk eens, na omscoring laatste 2 items) 

M = 3,81 


