
Klassieke scholing belemmert
medezeggenschap 

De scholing van ondernemingsraden loopt hard terug. Dat hebben scholingsinstituten deels

aan zichzelf te wijten, vinden Aukje Nauta en Ingrid van Tienen. De klassikale en meerdaagse

scholing levert de or namelijk te weinig op. Medezeggenschap is meer gebaat bij ondersteu-

ning van leren op het werk.

zeggenschap – wel voldoende bijbenen. Je zou zelfs kun-

nen stellen dat als scholingsinstituten ondernemingsraden

op klassieke wijze blijven scholen, het misschien wel nooit

wat wordt met échte vernieuwing van medezeggenschap.

Met klassieke medezeggenschapsscholing bedoelen we

dat OR-leden groepsgewijs samenkomen in een conferen-

tieoord ‘op de hei’, vaak twee of drie dagen achtereen, met

een broodje kroket als lunch, en een trainer die voor de

groep kennis en ervaring klassikaal overdraagt. Medezeg-

genschapstrainers toonden onlangs op dit vlak de nodige

zelfkritiek. Zo vertelt Thea van Montfoort van scholingsin-

stituut Delphior, in het boek ‘De bijdrage van het GBIO’

(2013), dat de klassieke medezeggenschapsscholing door

de GBIO-structuur in stand werd gehouden, want door die

structuur ‘hielden wij trainingen die toch wel betaald wer-

den’. Trainer Bob Vermaak (voorheen FNV Formaat, nu

CAOP) stelt in hetzelfde boek dat driedaagse trainingen

goede omzet opleveren, waardoor je als trainer je target

gemakkelijk kunt halen. Maar of je daarmee OR-leden ook

echt bijbrengt wat nodig is in de huidige snel veranderen-

de wereld van werk? De weggevallen GBIO-subsidie heeft

hoe dan ook gemaakt dat bestuurders en ondernemingsra-

den kritischer zijn gaan kijken. Wie weet ontdekten onder-

nemingsraden her en der wel dat de klassieke scholing hen

niet bracht wat ze feitelijk wilden leren, waardoor ze niet

die OR werden die toegevoegde waarde leverde.
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M
Moord en brand in de wereld van medezeggenschapsscho-

ling. Sinds een paar jaar loopt de scholing van onderne-

mingsraadsleden drastisch terug. Eind vorig jaar bleek die

scholing met 35% teruggevallen. Verklaringen die de scho-

lingsinstituten hiervoor geven zijn ten eerste de afschaffing

van de GBIO-subsidie, waardoor OR-cursussen voor een

deel ‘automatisch’ vergoed werden. Een tweede verklaring

zoekt men in de economische crisis: bedrijven zoeken aller-

lei manieren om te bezuinigen. Opleiding en training, ook

voor OR-leden, zijn dan een gemakkelijk doelwit (zie ook 

p. 46 in dit nummer). Her en der klinkt het daarom dreigend

dat er een tweedeling van ondernemingsraden ontstaat: zij

die nog wel goed geschoold worden en daarom toege-

voegde waarde leveren voor ondernemingen, en zij die

steeds minder kennis van OR-zaken hebben en daardoor

afglijden naar minimale toegevoegde waarde.

Broodje kroket als lunch
Of zou de teruggevallen scholing ook op iets heel anders

kunnen wijzen? Misschien zelfs wel op een tegengestelde

tendens? De vraag is namelijk of alle scholingsinstituten de

snel veranderende wereld van werk – en dus ook van mede-



Maatwerk
Gelukkig zijn er in de wereld van medezeggenschapstrai-

ning allang mensen opgestaan die inzien dat medezeggen-

schap in de jaren ‘10 nieuwe vormen van leren vergt. Zo

pleiten enkele innovatieve trainers die voor het eerder

genoemde GBIO-boek werden geïnterviewd voor zoge-

noemd blended learning – een mix van online, face-to-face

en individueel leren. Kennis van de Wet op de onderne-

mingsraden (WOR) kan goed en efficiënt overgebracht

worden via een online cursus, zoals Delphior al jaren doet.

Maar leren hoe je ‘het spel speelt’, dat kan het beste face-

to-face, tijdens zogenoemde praktijkdagen. Mensen ver-

schillen bovendien sterk in hoe ze het beste leren en wat ze

moeten leren, gezien aard en niveau van eerder opgedane

kennis en ervaring. Klassikaal leren maakt zulk individueel

maatwerk welhaast onmogelijk. Om al deze redenen is een

gevarieerd pakket op maat van het individu – blended lear-

ning – noodzakelijk om iedere medezeggenschapper op

eigen wijze naar een hoger niveau te kunnen tillen. 

Leren en werken integreren
En toch. Ook bij blended learning gaat het nog steeds over

leren als gescheiden activiteit van het eigenlijke werk als

OR-lid. Dat is een gemiste kans, om twee redenen. Ten eer-

ste zou het wel eens slim en effectief kunnen zijn om leren

en werken veel meer met elkaar te integreren. Uit een

enquête die Nauta en Janson (2012) hielden, bleek dat OR-

leden naar eigen zeggen meer kennis opdoen door infor-

meel leren – zoals praten met mede-OR-leden en bestuur-

der, en OR-kennis googelen op momenten dat ze het nodig

hebben – dan door formeel via cursussen te leren. Zo zegt

58% van de 203 ondervraagde OR-leden dat ze het meest

hebben gehad aan informeel leren, en 42% het meest aan

formeel leren. En 63% zegt dat ze de informeel verworven

kennis het meeste toepassen in het OR-werk, tegenover 37%

die zegt toch vooral formeel verworven kennis toe te passen.

Ten tweede is het de vraag of trainingen en cursussen – hoe

hip en online ook – inhoudelijk kunnen bijbenen wat er in de

wereld van werk aan het veranderen is. Terecht signaleren

Audenaerde en Van der Hoeven (2013) in Zeggenschap dat

de wereld van werk steeds soberder, duurzamer, mondialer,

digitaler, flexibeler en interactiever wordt. Stel dat – bijvoor-

beeld door exponentiële technologische ontwikkeling – in

een bedrijf plotsklaps hele beroepen overbodig worden, of

werk via ‘gratis crowdsourcing’ niet eens meer door eigen

arbeidskrachten hoeft te worden gedaan, volstaat het dan

om OR-leden kennis bij te brengen over de gang van zaken

bij reorganisaties? Of zijn zij veel meer gebaat bij een exter-

ne adviseur die hen, op het moment dat het aan de orde is,

‘al doende’ leert hoe de OR zodanig kan acteren, dat zowel

het bedrijf als haar mensen overeind blijven in de storm van

technologisering, robotisering en automatisering?

>>>

Ondernemingsraden zitten niet meer te wachten 

op klassikale scholing.



6 Zeggenschap 1-2014

een ondernemingsraad, maar ook door een Raad van Mee-

denkers. Anders dan de OR, die vooral in beeld komt als er

zaken spelen die vanuit de WOR advies- en instemmings-

plichtig zijn, is de Raad van Meedenkers gericht op de ver-

dere ontwikkeling van de organisatie. Om dat te bereiken,

acteert deze raad als dialoogplatform. Via alle mogelijke

communicatiekanalen borrelen thema’s op die het verdienen

om langer bij stil te staan. Los daarvan kan elke medewerker,

evenals het management, onderwerpen voor bijeenkomsten

agenderen. Daarnaast vindt dialoog plaats via interne social

media, waar Raad, medewerkers en managers informatie en

standpunten uitwisselen en zo alle medewerkers betrekken

bij beleidszaken van ORMIT. Juist doordat de Raad van Mee-

denkers zich niet gestuurd noch belemmerd voelt door de

WOR, kiest zij innovatieve werkwijzen die frisse ideeën van

werknemers en management integreren, waardoor zij

ORMIT én haar medewerkers verder helpt. 

Leerregisseur
Zo te leren acteren als medezeggenschapper: dat leer je niet

in een driedaagse cursus over de WOR. Ondernemingsraden

in de huidige, dynamische tijd hebben misschien wel niet zo

veel te winnen bij traditionele, klassikale scholing. Dat bete-

kent echter niet dat ze niets te leren hebben. Integendeel. In

plaats van driedaagse heisessies verzorgen, is de nieuwe

medezeggenschapsontwikkelaar idealiter een ‘leerregis-

seur’: een externe adviseur die leerprocessen van onderne-

mingsraden faciliteert door te (helpen) experimenteren,

observeren, reflecteren, informatie verwerken, schrijven, ver-

tellen en kennis en ervaring over te dragen, al doende, en in

welke interactieve vorm dan ook.
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Procesbegeleider
Het bovenstaande illustreert dat de rol van trainer en oplei-

der in medezeggenschapsland noodgedwongen verandert

in die van adviseur en procesbegeleider van onderne-

mingsraden die al doende leren. En misschien wordt diens

rol zelfs nog breder, als klopt wat zowel Paul van der

Heijden (in Clark, 2013) als Audenaerde en Van der Hoe-

ven opperen over medezeggenschapstrends. Namelijk dat

medezeggenschap allang niet meer van de OR alleen is,

maar dat feitelijk ‘iedereen medezeggenschapper’ is of

zou moeten zijn. Een wijze werkgever betrekt zoveel

mogelijk al zijn medewerkers bij strategische besluitvor-

ming, want zo vergroot je draagvlak voor continue veran-

dering. Van der Heijden beschrijft de tendens dat mede-

werkers veel meer via informele netwerken bij bestuurlijke

kwesties worden betrokken, in plaats van via formele stuk-

ken en officiële vergaderingen tussen bestuurder en OR.

‘De netwerkmedezeggenschap zal veel meer de plaats in

gaan nemen van de formele medezeggenschap’, voorspelt

Van der Heijden (in Clark 2013). En dus gaat het vooral om

de vraag hoe feitelijk iedereen, dus werkelijk alle mede-

werkers, kunnen leren om inspraak uit te oefenen op

bedrijfsbeleid. 

Het Nieuwe Leren
Die vraag sluit aan bij wat het bedrijf ORMIT recent

beschrijft in een white paper over ‘Het Nieuwe Leren’

(2013). Voor alle werkenden geldt, of het nu om medezeg-

genschap gaat of om iets anders, dat zij meer en meer zelf

willen kiezen wat, hoe, wanneer en met wie ze willen leren.

Idealiter is werken niet alleen maar werken, maar ook con-

tinu en levenslang leren – al was het maar om zelf overeind

te blijven op de dynamische arbeidsmarkt. Leren gebeurt

dus vooral door dingen in de dagelijkse werkpraktijk zelf te

doen en te ervaren. Een online leerplatform ondersteunt

deze vorm van leren-op-het-werk. 

Deze nieuwe kijk op leren voert ORMIT ook door in de wijze

waarop zij haar eigen medezeggenschap vorm geeft. ORMIT

ziet medezeggenschap niet als een recht, maar als een plicht.

Natuurlijk denkt iedere medewerker mee over de strategi-

sche koers van de organisatie! Dat gebeurt niet alleen door


