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Vaardigheden voor de ondernemingsraad

Stel je ideale or  
samen
Een ondernemingsraad wil zijn doelen be-
reiken. Met voldoende kennis van de mo-
gelijkheden en een slimme strategie kan 
dat. Ook de vaardigheden van de individu-
ele or-leden kunnen het verschil maken. 

is een specifieke vaardigheid. Handig 

als een or iemand heeft die goed kan 

schrijven.  

Heb je die niet, dan kun je op zoek 

gaan naar een ambtelijk secretaris die 

dat kan doen. Een ambtelijk secretaris 

krijg je als de bestuurder daarmee in-

stemt of dat in de cao staat. 

Emoties reguleren
Het or-werk geeft soms veel spanning. 

De belangen kunnen groot zijn. De 

emoties kunnen oplopen, vooral tij-

dens een verandering van werktijden, 

reorganisatie, verhuizing of fusie. De 

or-leden moeten balanceren tussen 

het organisatiebelang, het belang van 

de achterban en het individueel be-

lang. Soms moet je je hart volgen, maar 

laat je emoties niet de boventoon voe-

ren. Emotie kan motiverend werken, 

maar je moet soms bewust op de rem 

trappen. Wie zijn emoties goed kan re-

guleren, kan bijvoorbeeld omgaan be-

ter met stress.

Focussen
Als or-lid kun je door iedereen worden 

aangesproken. Collega’s die denken dat 

jij hun zaken wel even wilt regelen of 

hun klachten oplost. Je kunt je niet 

overal mee bezighouden. Je moet fo-

cussen. Dat is de vaardigheid om je te 

concentreren op de juiste dingen op 

het juiste moment. Daarbij hoort niet 

alleen de focus vasthouden vn op het 

moment dat het belangrijk is, maar ook 

het loslaten ervan. Probeer het or-werk 

en privé te scheiden. 

M
aar welke vaardigheden zou 

een or-lid moeten hebben 

om goed te kunnen functio-

neren?

Verschillende vaardigheden komen van 

pas in het or-werk. Je hebt basisvaar-

digheden voor elk or-lid, en vaardighe-

den die niet elk or-lid hoeft te beheer-

sen. Niet ieder or-lid hoeft bijvoorbeeld 

te kunnen presenteren of schrijven. Kijk 

als raad goed welke kwaliteiten je in 

huis hebt en hoe je de taken het beste 

verdeelt. Laat mensen doen waar ze 

goed in zijn. Als bepaalde vaardigheden 

ontbreken, dan kun je dat bijscholen. De 

Wet op de ondernemingsraden geeft 

or-leden de mogelijkheid om ieder jaar 

minimaal vijf dagen cursussen te vol-

gen. Daarnaast kun je bij vacatures ge-

richt zoeken naar mensen met de vaar-

digheden die de or nodig heeft. 

Basisvaardigheden
Basisvaardigheden zijn voor ieder or-

lid van belang. Vijf basisvaardigheden 

in willekeurige volgorde:

Samenwerken
De ondernemingsraad bestaat uit ver-

schillende mensen uit alle delen van 

de organisatie. Zij moet samen een or-

team worden om succesvol aan de 

slag te gaan. Een belangrijke basis-

vaardigheid is samenwerken. Bij sa-

menwerken heb je vaak een gezamen-

lijk doel. Mensen die goed 

kunnen samenwerken, gaan goed om 

met gedrag van verschillende men-

sen. Je ondersteunt elkaar en je geeft 

feedback. Je vraagt inbreng aan ande-

ren en houdt je aan de gemaakte af-

spraken. Als je als nieuwe or start, 

neem dan de tijd om te praten over je 

doelen en de samenwerking. Als je de-

zelfde doelen hebt, bevordert dat de 

samenwerking.

Communicatie
Communicatie is een belangrijke ba-

sisvaardigheid. De ondernemingsraad 

staat midden in de organisatie en moet 

met veel partijen communiceren. De 

or-leden zitten aan tafel met de be-

stuurder, de preventiemedewerker, sta-

fafdelingen, de achterban en de raad 

van toezicht. Je moet helder en duide-

lijk communiceren, want je boodschap 

moet goed overkomen. Communice-

ren kun je mondeling en schriftelijk 

doen. Goed schriftelijk communiceren 
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Or wetgeving & actualiteitendag

Wil je meer inzicht in welke wetten en regels relevant zijn, en hoe ze kunnen  

werken voor jouw or? Bezoek dit online event op donderdag 25 maart aanstaan-

de, en word in één dag bijgespijkerd.

https://ornetacademy.nl/congressen/or-wetgeving-actualiteitendag

Analyseren
De or krijgt te maken met allerlei 

vraagstukken, van een reorganisatie tot 

het instemmen met een nieuwe arbo-

dienst. Je hebt niet van ieder onder-

werp verstand. Toch moet een or-lid 

deze vraagstukken kunnen beoorde-

len. Je moet doordringen tot de kern. 

Hoofd- en bijzaken onderscheiden en 

verbanden zien.  

Speciale vaardigheden
Naast deze basisvaardigheden is het 

belangrijk dat ondernemingsraad ook 

or-leden heeft met één of meer extra 

vaardigheden. Leiding kunnen geven 

is handig voor de voorzitter. Maar 

meerdere leden hebben die goed kun-

nen leidinggeven, kan het or-werk 

frustreren. Dan zijn er te veel kapiteins 

op het schip. Ik noem zes vaardighe-

den die in een ondernemingsraad aan-

wezig zouden moeten zijn.

1 - Resultaatgerichtheid
Er zijn ondernemingsraden die niets 

bereiken. Ze overleggen met de be-

stuurder maar boeken geen succes. Dat 

geeft frustraties. Resultaatgericht zijn is 

een belangrijke competentie. Niet ie-

dereen hoeft even resultaatgericht te 

zijn, maar het is wel nodig dat een paar 

leden dat wel zijn. Zij kunnen heldere 

doelen stellen en de juiste acties on-

dernemen om die doelen te bereiken. 

Een or-lid moet geen tijd verliezen met 

overbodig werk. 

2 - Leidinggeven
Niet ieder or-lid hoeft deze vaardigheid 

te hebben. Het is wel handig als er ie-

mand is die leiding wil geven. In de or 

is dat lastig omdat je geen leidingge-

vende bevoegdheden hebt, je moet het 

hebben van je leidinggevende vaardig-

heden. Je moet richting en sturing 

kunnen geven en or-leden in bewe-

ging zien te krijgen. Je moet ze stimu-

leren en feedbackgeven zonder dat je 

weerstand oproept.

3 - Organisatie-sensitiviteit
In een organisatie speelt veel tegelijk. 

Het is handig als er or-leden zijn die 

goed aanvoelen wat er leeft en deze za-

ken inbrengen bij de ondernemings-

raad. Die kan hiermee aan de slag. Aan 

de andere kant moet je ook kunnen in-

schatten wat de effecten zijn als de or 

een onderwerp oppakt. Prettig om ie-

mand te hebben met zo’n antenne.  

4 - Netwerken 
Wil je weten wat er speelt in de organi-

satie? Kunnen netwerken is dan van 

belang. Niet iedereen is hier geschikt 

voor. Door informele gesprekken te 

voeren met collega’s, managers, de be-

stuurder word je wijzer op inhoud, ar-

gumenten, feiten. Zo leer je wat voor 

de or een haalbaar doel is. Actief luiste-

ren is daarbij een belangrijke vaardig-

heid: niet alleen horen, maar vooral 

begrijpen wat de ander zegt. Wie goed 

luistert, kan adequaat reageren. Je 

vraagt om verduidelijking en dat kan 

leiden tot meer nuttige informatie.

5 - Onderhandelen
Als je iets wilt bereiken dan moet je 

daar met de bestuurder over onder-

handelen. Vooral als de belangen ver-

schillen. Bij onderhandelen moet je de 

eigen belangen en doelen goed voor 

ogen houden. Ook de belangen van 

een ander moet je in de gaten houden, 

zodat je een oplossing kunt zoeken die 

voor beide partijen acceptabel is. Be-

denk vooraf een strategie en wijs een 

woordvoerder aan die goed kan onder-

handelen.

6 - Overtuigen
De or moet zijn standpunt presenteren 

op een manier die aanspreekt. Je moet 

proberen om mensen mee te krijgen 

en weerstand overwinnen. Niet ieder-

een kan dat. Bespreek hoe de or tegen 

een onderwerp aankijkt en wat de 

boodschap is. Wijs iemand aan die na-

mens de or het woord doet op dit on-

derwerp, iemand die kan overtuigen. 

Wanneer je dit aan het toeval overlaat, 

zal het lid dat toevallig het woord doet 

zijn individuele interpretatie geven. 

Dat kan scheve gezichten geven omdat 

het or-verhaal niet helemaal uit de verf 

kwam. 
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