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Oefening baart kunst

Sneller lezen

Ondernemingsraadleden krijgen soms heel veel leeswerk te 
verstouwen en moeten onder tijdsdruk dan nog eens bijvoor-
beeld een advies uitbrengen. Snellezen kan dan behulpzaam 
zijn. In dit artikel worden tips gegeven om daadwerkelijk snel-
ler te lezen.
                                                                                   WANNE VAN DEN BIJLLAARDT

A
ls ondernemingsraadlid krijg je 

 regelmatig leeswerk. Soms zijn dat 

notulen, maar soms zijn het ook 

hele boek werken. Er is maar weinig tijd om 

alle  vergader- en beleidsstukken te lezen. De 

meeste ondernemingsraadleden hebben 

 gemiddeld vijf uur per week voor het 

 OR-werk en die tijd is zo voorbij. Het is 

 daarom van belang dat het ondernemings-

raadwerk effectief verloopt en betekent dat 

je efficiënt moet communiceren, taken moet 

verdelen en snel de vergaderstukken moet 

lezen. In dit artikel krijg je tips om snel te 

lezen. De tips zijn het begin. Je moet 

 vervolgens oefenen om  daadwerkelijk 

 sneller te lezen.

Snelheid
Uit onderzoek is gebleken dat de leessnel-

heid van een gemiddelde lezer zo’n 240 

woorden per minuut is. Het gemiddelde 

 OR-lid zal ook op dat aantal zitten. Dat 

 aantal woorden komt overeen met het 

 aantal gesproken woorden per minuut. Dat 

is namelijk het aantal woorden dat de lezer 

heeft begrepen en onthouden. Een A4 

 bestaat uit zo’n 350 tot 450 woorden. In dit 

tempo duurt het echter veel te lang om al 

het leeswerk wat de ondernemingsraad 

krijgt aangeboden te verwerken. Snellezen is 

een manier om alle informatie door te 

 werken. 

Je kunt jouw tempo verhogen naar minstens 

het dubbele. De toppers halen zelfs meer dan 

vierduizend woorden per minuut. Er zijn 

snelleestechnieken om dat te halen, maar 

ook slimme manieren om als ondernemings-

raad met het leeswerk om te gaan. 

Organisatie
De ondernemingsraad kan als team zorgen 

voor een aantal randvoorwaarden om 

 effectiever te lezen. Organiseer het leeswerk 

effectief. Je kunt selectief omgaan met de 

informatie die de ondernemingsraad binnen 

krijgt. Dit kan door een voorselectie te laten 

maken door een (ambtelijk) secretaris en/of 

voorzitter. Een andere oplossing om het 

 leeswerk te verminderen is om taken of 

aandachts gebieden te verdelen. De onderne-

mingsraadleden die de informatie hebben 

gelezen geven een korte samenvatting aan 

de andere leden. Daarmee voorkom je dat 

ieder lid alles moet lezen. Je kunt het werk 

ook delegeren aan commissies. Zij krijgen 

dan ook het leeswerk erbij en dat scheelt 

weer. 

Omstandigheden
De omstandigheden waaronder je leest 

 hebben invloed op de leessnelheid. Concen-

tratie is van groot belang om snel te lezen. Je 

kunt jouw concentratie langer vasthouden 

bij een actieve zithouding. Dat is rechtop 

met het hoofd recht en de schouders ont-

spannen. Zorg dat je alles bij de hand hebt, 

zodat je niet iedere keer weg moet om een 

bril, lamp of pen te pakken. 

Kijk ook wanneer je leest. Kies het moment 

dat het voor jou het prettigst is. Voor het ene 

OR-lid is dat op het werk, en voor de ander 

is dat thuis. Voor sommigen is dat in de och-

tend, en voor anderen is dat in de avond.

Doelen
Voor alle OR-leden moet duidelijk zijn wat 

het doel is van de informatie die ze krijgen. 

Bij de vergaderingen kun je in de agenda 

aangeven hoe bepaalde stukken besproken 
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worden. Is de notitie alleen om een beeld te 

vormen en je te informeren of moet er een 

besluit worden genomen. Afhankelijk van 

het leesdoel lees je de notitie anders. 

Om je een goed oordeel te kunnen vormen 

van een notitie en andere vergaderstukken 

moet je de informatie ook tijdig krijgen. Het is 

prettig om minimaal één week voor de verga-

dering de vergaderstukken te krijgen. Leg die 

 stukken dan op volgorde van  urgentie. De 

belangrijkste stukken leg je  bovenop en die 

lees je het eerst. Dat is een open deur, maar 

veel mensen doen het toch anders.

Leesgewoonten
Om de snelheid van het lezen te verhogen 

kun je verschillende dingen doen. Word je 

bewust hoe je leest. Er zijn verschillende 

leesgewoonten die het leestempo vertragen. 

Dat zijn onder andere afleiding. Je bent 

 tijdens het lezen voortdurend met andere 

dingen bezig (met de telefoon bijvoorbeeld) 

dan met de tekst te lezen. 

Verder heb je het  vocaliseren van een tekst. 

Dat is het  onbewust woord-voor-woord uit-

spreken van de tekst. Dit hebben we vaak op 

de basisschool al aangeleerd. 

Een nadeel van vocaliseren is dat je leert bij 

ieder afzonderlijk woord stil te staan. Dat 

kost tijd en dat is voor een goed begrip van 

de tekst niet nodig. 

Een andere gewoonte is telkens terug te 

 kijken naar de reeds gelezen tekst. Dit wordt 

regressie genoemd. Het is de kunst om deze 

leesgewoonten los te laten.

Je kunt technieken leren om sneller te 

lezen, maar dat is alleen nuttig als je ook 

onthoudt wat je gelezen hebt. Je kunt het 

volgende doen:

- Je kunt de kern van de tekst opschrijven.

- Je kunt een mindmap maken.

- Zorg voor een structuur die voor jou 

  duidelijk is. Schrijf aantekeningen in de

  marge en markeringen in de tekst.

- Leg verbanden tussen wat je leest en wat je

  al weet. Bedenk dus bij alle belangrijke

  dingen die je leest een voorbeeld, toepas-

  sing, ervaring die daarmee te maken heeft.

Leeswijzer
Om sneller te lezen kun je een leeswijzer 

 gebruiken. Beginnende lezers houden vaak 
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een vinger bij elk te lezen woord. Dit wordt 

al snel afgeleerd. Dat is jammer, want onze 

ogen lezen een tekst meer ontspannen en 

efficiënt als zij een leidraad (potlood of 

 vinger) kunnen volgen. Zodra dit potlood 

sneller vooruit bewogen wordt, volgen de 

ogen ook sneller, en lees je sneller.

Blikveld verbreden
Het systeem van snellezen is gebaseerd op het 

loslaten van de neiging om elk woord afzon-

derlijk te lezen, dus in het tempo waarop je 

de tekst hard op zou lezen. Dit ´verklanken´ 

in het brein moet worden losgelaten. Er zijn 

verschillende technieken om sneller te lezen. 

Je kunt bijvoorbeeld jouw blikveld  verbreden. 

Wanneer je naar een boek kijkt, bevindt zich 

dat in ons centrale blikveld. Het boek zien 

we met zo’n twintig procent van ons ge-

zichtsvermogen. Alles daaromheen wordt 

het perifere blikveld genoemd. We  nemen 

tegelijkertijd de omgeving waar  zonder dat 

we daar bewust naar kijken. 

Onze hersenen registreren wat zich in ons 

perifere blikveld afspeelt, en onthouden dat 

ook. Hier kun je bij het lezen gebruik van 

maken. Je houdt de tekst iets meer van je af. 

Je ziet dan niet alleen de regels die je op dat 

moment leest, maar je scant ze als het ware 

ook de rest van de pagina. 

Er wordt hierbij een beroep gedaan op het 

fotografische  geheugen. Zonder een tekst 

woord voor woord gelezen te hebben, nemen 

jouw  hersenen al globaal waar wat er staat.

Springen 
Bij het lezen gaan veel mensen de tekst 

woord voor woord lezen. Vaak lezen ze ook 

nog even terug. Wat stond er ook al weer. 

Dit kost tijd. De ogen maken snelle bewegin-

gen heen en weer over de tekst. Je kunt 

ogen trainen zodat ze steeds over een aantal 

woorden heen springen en dan even rusten. 

Door gebruik van dit proces te maken, 

 kunnen we onze ogen beter controleren en 

zodoende sneller gaan lezen. Door de ogen 

eerst over meer dan twee woorden te laten 

springen en dan over vier woorden ga je 

sneller lezen.

Oriënterend lezen
Met oriënterend lezen probeer je om snel 

een beeld te vormen van de tekst. Gebruik 

de structuur van de tekst. Dat doe je door te 

kijken naar de kop, de inhoudsopgave, 

 tussenkoppen, de inleiding, illustraties, 

 grafieken en opsommingen, en de eerste en 

laatste zin van ieder hoofdstuk. Let ook op 

de opmaak van de tekst en op woorden die 

van belang zijn voor jouw leesdoel (sleutel-

woorden) of om aan te geven welke tekst-

gedeelten bij elkaar horen (signaalwoorden). 

Maak tijdens het lezen aantekeningen in de 

vorm van steekwoorden of markeer belang-

rijke stukken.

Skimmend lezen 
Als laatste is skimmend lezen een techniek 

waar het overslaan van onbelangrijke woor-

den of zelfs zinnen en alinea’s centraal staat. 

Je leest alleen de woorden die van belang 

zijn om de tekst te kunnen begrijpen. Op 

deze manier krijg je de essentie van de tekst 

te pakken. Met skimmend lezen vind je snel 

wat je nodig hebt om je leesdoel te bereiken. 

Het is handig om tijdens het lezen aanteke-

ningen te maken.

Je kunt van alles leren over snellezen, 

maar toch lukt het soms niet om sneller 

door de teksten te komen.  Daar zijn drie 

redenen voor:

1. Je hebt de tips gelezen, maar je oefent

    te weinig. Hierdoor verdwijnt de 

    motivatie.

2. Je stopt te snel met de aanwijzer.

3. Je merkt dat je wel iets sneller gaat

    lezen, maar blijft dan al snel hangen.

    Hierdoor oefen je niet verder en haak

    je af.


