
Stagnatie in kwaliteit en kwantiteit

Arboscholing voor medezeggenschaps
organen en VGW-commïssïes

Om het functioneren van medezeggen
schapsorganen en VGW-commissies op
arboterreïn naar een hoger niveau te tillen,
is het noodzakelijk de kwaliteit en de

termijn nader te bestuderen.
Aftrap voor een discussie binnen werk
gevers- en werknemersorganisaties en
scholingsinstituten over een wenselijke
ontwikkeling in de toekomst.

Reeds in de Wet op de ondernemings
raden (WOR) zijn aan de onder
nemingsraden bevoegdheden toege
kend op het terrein van de arbeids
omstandigheden (veiligheid, gezond
heid en welzijn in verband met de
arbeid). Zoals bijvoorbeeld: het in
stemmingsrecht met betrekking tot
regelingen op VGW-gebied, de be
voegdheid tot eigen initiatief in het
overleg met de werkgever en de taak
te bevorderen dat geldende voor
schriften ter bescherming van veilig
heid en gezondheid worden nageleefd.
In de Arbeidsomstandighedenwet zijn
de taken en bevoegdheden van de
ondernemingsraad nader omschreven,
met het doel de werknemersvertegen
woordiging een actieve rol te geven
bij het tot stand brengen van een
arbobeleid bij bedrijven. De positie
van medezeggenschapsorganen bij de
overheid is nagenoeg gelijk aan die

van ondernemingsraden.
In de WOR is het recht van onder
nemingsraadsleden geregeld om in
werktijd en met behoud van loon
scholing te ontvangen die zij voor de
uitoefening van hun taak redelijker
wijs nodig hebben. Ook in de mede
zeggenschapsregeling van het Rijk,
provincie, gemeenten en waterschap
pen wordt het recht op scholing voor
leden van medezeggenschapsorganen
gewaarborgd.
In de WOR (art. 18, lid 2) is een
wettelijk minimum van 5 scholings
dagen per ondernemingsraadlid per
jaar vastgelegd. Door de recente
wijziging van de WOR is het mogelijk
geworden, dat de ondernemingsraad
het recht op scholing kan overdragen
aan VGW-commissies (en commissies
voor gelijke behandeling van mannen
en vrouwen). Echter zonder dat dit
heeft geleid tot een verhoging van het

wettelijk minimum aantal dagen.
Om goede voorwaarden te scheppen
zodat ondernemingsraden het recht
op scholing ook kunnen realiseren, is
er door de sociale partners uit de
marktsector een subsidieregeling
opgezet. Circa 70% van de kosten
wordt betaald door het Gemeen
schappelijk Begeleidings Instituut
Ondernemingsraden (GBIO) als de
ondernemingsraad naar een scholings
instituut gaat dat een overeenkomst
heeft met het GBIO. Deze subsidie
wordt maximaal over 15 dagen per
zittingsperiode van drie jaar ver
strekt. Dit is gelijk aan het wettelijke
minimum waarop een ondernemings
raad recht heeft. De GBIO-bijdrage is
ook beschikbaar voor VGW-commis
sies, inclusief de leden die geen onder
nemingsraadslid zijn. Een cursus voor
de VGW-commissie wordt dan echter
wel afgeboekt van het aantal subsi
diabele dagen.
Voor de financiering van de scholing
van medezeggenschapsorganen bij de
overheid zijn door de sociale partners
geen afspraken gemaakt. Een aantal
scholingsinstituten heeft zelf een
samenwerkingsverband opgericht, de
Stichting STIMO, om de kwaliteit
van het cursusaanbod voor medezeg
genschapsorganen van de overheid te
kunnen garanderen.

VGW-commissies
De afgelopen tien jaar is er veel
veranderd in de betrokkenheid van
ondernemingsraden bij de arbeids
omstandigheden. In veel gevallen
vervullen ondernemingsraden een
stimulerende rol bij het opzetten en
vormgeven van een arbeidsomstan
dighedenbeleid binnen bedrijven en
instellingen.
Met name noemen wij hier de VGW
commissie, omdat gebleken is dat
ondernemingsraden in grote getale
gebruik hebben gemaakt van het
recht een commissie voor deze aange
legenheid in te stellen. De instellings
graad van VGW-commissies is gemid
deld 65% voor de OR-en uit honderd

kwantiteit van de arboscholing op korte

Er moet actief gebruik worden ge
maakt van het recht op scholing.
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plus bedrijven en 24% van de 0E-en
uit 100 min bedrijven.’
Op basis van deze cijfers en de gege
vens van het Directoraat-Generaal
van de Arbeid over de naleving van
de wettelijke OH-verplichting in
bedrijven met meer dan 35 werk
nemers (1987) kan berekend worden
dat Nederland ongeveer 3100 VGW
commissies telt met in totaal on
geveer 12 000 leden.
Als ook rekening wordt gehouden met
leden van medezeggenschapsorganen
die zich speciaal met arbeidsom
standigheden bezig houden zonder
dat er een VGW-commissie is inge
steld, kunnen we er na een voorzich
tige schatting nog eens 10 000 perso
nen bij optellen.
— 2800 OH-leden die zich in het bij
zonder met arbeidsomstandigheden
bezig houden in de honderd-plus
bedrijven zonder VGW-commissie ( 2
per OH);
— 2000 OH-leden die zich in het bij
zonder met arbeidsomstandigheden
bezighouden in 100 min OH-en (1 per
OH);
— 2800 leden die zich in het bijzonder
met arbeidsomstandigbeden bezig
houden bij de medezeggenschapsorga
nen van de overheid in de niet-kanto
ren sector. Denk aan de sociale werk-
voorziening, defensie, groenvoorzie
ning, en nutsbedrijven (3 per mede
zeggenschapsorgaan);
— 1900 leden in medezeggenschapsor
ganen van de overheid in de kanto
ren-sector (1 per medezeggenschaps
orgaan).

Kwaliteit
Over de deskundigheid van onder
nemingsraadsleden en leden van
VGW-commissies wordt een aantal
conclusies getrokken in het onderzoek
‘De Arbowet in uitvoering’ ITS, 1988.
‘Het informatieniveau van de meeste
ondernemingsraden over de Arbowet
wordt gekenschetst als voldoende tot
goed.’2

‘Soms echter zijn ondernemings
raadsleden niet deskundig genoeg op
het gebied van de arbeidsomstandig
heden om problemen te signaleren, of
als gesprekspartner op te treden in
het overleg met de directie, des
kundige diensten of andere functiona
rissen in het bedrijf. En daarnaast is
het voor een aantal ondernemings
raden moeilijk om van hun con
trolerende en toetsende rol over te
stappen op een meer initiërende en
ontwikkelende rol.’3
‘Voor de effectiviteit van de VGW
commissie blijkt een zeer belangrijke
voorwaarde te zijn, dat de leden van
de commissie zelf over de nodige
deskundigheid beschikken.’4

De hierboven genoemde onderzoeks
conclusies zijn zeer herkenbaar in
alledaagse uitingen van onderne
mingsraden, directies en deskundigen
wanneer het gaat om het functione
ren van ondernemingsraden en VGW
commissies in relatie tot de hun
toegekende taken en bevoegdheden.
Onze ervaringen met scholing van
leden van medezeggenschapsorganen
en VGW-commissies, directie en arbo
deskundigen uit bedrijven geven het
volgende beeld: leden van medezeg
genschapsorganen en VGW-commis
sies vinden zichzelf te kort schieten
als het gaat om kennis en vaardig-

Directies zijn nogal
eens teleurgesteld over

kwalitatieve inbreng
OR en VGW-commissie

heden die nodig zijn om knelpunten
in de arbeidsomstandigheden te kun
nen signaleren, beoordelen en op
lossen. Men ervaart een tekort aan
basiskennis om in ieder van deze
stadia in de aanpak advies te kunnen
uitbrengen, met directie en deskundi
gen tot zinvol overleg te komen en
waar nodig met eigen voorstellen te
komen.
Directies uiten nogal eens hun teleur
stelling over de kwalitatieve inbreng
van ondernemingsraden en VGW
commissies. Medezeggenschapsorga
nen maken geen reële inschatting van
problemen en mogelijke oplossingen
door gebrek aan kennis. Ze con
centreren zich te zeer op procedures,
maar zijn niet in staat op de inhoud
in te gaan.
Ook bij medewerkers uit de bedrijfs
gezondheids- en bedrijfsveiligheids
diensten horen we nogal eens scepti
sche geluiden over de inbreng van
leden van medezeggenschapsorganen
en VGW-commissies.

Kwantiteit
Tegen deze achtergrond zou men
mogen verwachten dat er actief ge
bruik gemaakt wordt van het reeds
eerdergenoemde recht op scholing op
het terrein van de arbeidsomstandig
heden door leden van ondernemings
raden en VGW-commissies. Maar
deze verwachting komt in de praktijk
niet uit.

Door 22 GBIO-instituten tezamen
werden in 1988 slechts 90 driedaagse
arbocursussen gegeven met in totaal
ongeveer duizend deelnemers. Ter
vergelijking: in 1983, het jaar dat de
eerste fase van de Arbeidsomstandig
hedenwet in werking trad, werden 50
cursussen gegeven met 550 deelne
mers. Slechts een bescheiden groei
dus.
Als we aannemen dat per cusus drie
VGW-commissies deelnemen, dan kan
men berekenen dat in 1988 slechts
6% van de VGW-commissies aan een
cursus bij een GBIO-instiuut heeft
deelgenomen. Ter vergelijking: per
jaar gaat 44% van alle onderne
mingsraden op cursus.
Over de arboscholing van medezeg
genschapsorganen van de overheid
zijn geen precieze gegevens bekend.
De markt van niet door het GBIO
gesubsidieerde cursussen en studieda
gen voor ondernemingsraden en
VGW-commissies is op het terrein van
arbeidsomstandigheden veel belang
rijker dan bij de reguliere OH-cursus
sen. Vooral het Nederlands Instituut
voor Arbeidsomstandigheden (NIA)
speelt hierin een belangrijke rol. Bij
het NIA volgen ongeveer 1000 men
sen per jaar een thematische studie
dag of cursus. Over de omvang van
arboscholing die door bedrijven zelf
wordt georganiseerd ten behoeve van
de leden van medezeggenschapsorga
nen is niets bekend. Op basis van
onze contacten bestaat niet de indruk
dat dit noemenswaardig is.

Stagnerende ontwikkeling
Zowel aan de vraagkant als aan de
aanbodkant van cursussen over ar
beidsomstandigheden zijn oorzaken
aan te wijzen voor de stagnatie.
Aan de vraagkant vormt de door
gaans weinig systematische wijze
waarop OH-en hun scholing plannen
een belemmering voor deelname aan
arbocursussen. Vaak ontbreekt een
logische opbouw in de scholing en
moet men steeds op ad hoc basis met
de bestuurder over de kosten van een
cursus praten.
Een individueel VGW-commissielid
dat besluit een studiedag over lawaai-
bestrijding bij te wonen, ervaart
weinig profijt van die scholing als de
VGW-commissie als geheel nog nau
welijks zicht heeft op haar plaats en
functie in het arbobeleid. Een voltal
lige VGW-commissie die zich laat
scholen over wetgeving en beleids
voering door een scholingsinstituut
zonder inhoudelijke deskundigheid,
ervaart daar ook weinig profijt van.
De verbinding met de problemen in
het eigen bedrijf komt niet tot stand.
Ten slotte is het zo dat aan de vraag-
kant het subsidiebeleid van het GBIO
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een knelpunt kan worden. Iedere OH
heeft recht op 15 subsidiedagen in
drie jaar. Een cursusdag voor de
VGW-commissie gaat van dat budget
af. Voor de ondernemingsraden van
enkele grote bedrijven vormt dit
momenteel al incidenteel een belem
mering. Het volledig ontbreken van
een subsidiestructuur voor de mede
zeggenschapsorganen bij de overheid
vormt toch al een hinderpaal voor
het ontwikkelen van het cursuswerk.
Dat geldt dus ook voor de scholing
op het gebied van arbeidsomstandig
heden.
Aan de aanbodkant geldt dat de
meeste scholingsinstituten de markt
in de volle breedte benaderen. Of het
nu een VGW-commissie uit een zie
kenhuis, een meubelfabriek of een
drukkerij is, men is altijd welkom.
Ongeveer een derde van het aanbod
van de scholingsinstituten bestaat uit
cursussen met een open inschrijving
en een daarmee overeenkomende
diepgang.
Het aantal arbocursussen per in
stituut is laag. Een gevolg daarvan
is, dat de meeste instituten weinig
investeren in deskundigheidsbevor
dering. Meestal zit de kennis bij één
of enkele cursusleiders. Doorgaans
wordt er niet geïnvesteerd in het
opbouwen van materiedeskundigheid
op het gebied van arbeidsomstandig
heden, in het opbouwen van relaties
met werkgevers- en werknemersorga
nisaties, de bedrijfsgezondheids- en
bedrijfsveiligheidszorg en arbo-ad
viesinstanties binnen een of enkele
bedrijfstakken. En al evenmin in een
goed documentatiesysteem over de
ontwikkelingen van arbeidsomstan
digheden, in leermiddelen voor ge
bruik in cursussen of in een actieve
benadering van bepaalde sectoren.

Toekomstbeeld
Om het functioneren van medezeg
genschapsorganen en VGW-commis
sies in relatie tot de arbeidsomstan
digheden de komende jaren naar een
aanvaardbaar niveau te tillen, moe
ten bovengenoemde knelpunten wor
den opgelost. Het gaat zowel om de
kwantiteit van de scholing, de kwali
teit van de scholing als om de subsi
dievoorwaarden. Wij doen een aantal
aanbevelingen om de stagnatie te
doorbreken.
Werkgeverk- en werknemersorga
nisaties en de overheid zouden zich
gezamenlijk in moeten spannen voor
de ontwikkeling van een goede basis-
scholing over arbeidsomstandigheden
voor leden van VGW-commissies (en
leden van medezeggenschapsorganen
zonder VGW-commissie). Deze basis-
scholing moet inhoudelijk in grote
lijnen aansluiten bij de sector waar

men werkt (bijvoorbeeld: industrie,
vervoer, agrarische sector, bouw,
dienstverlening, gezondheidszorg). De
infrastructuur moet zo min mogelijk
belemmeringen opwerpen om deze
basisscholing te volgen (kosten,
plaats, reistijd, verlof).

Werkgevers- en werknemersorga
nisaties op bedrijfstakniveau kunnen
de mogelijkheden scheppen voor
vervolgscholing. Daaruit zouden per
sector overeenkomsten met scholings
instituten kunnen voortvloeien. Der
gelijke overeenkomsten bieden de
mogelijkheid voor het opbouwen van
duurzame contacten binnen een
bepaalde bedrijfstak. Zij kunnen de
voorwaarden scheppen voor het
ontwikkelen van leermiddelen, het
opbouwen van een goed documenta
tiesysteem, het afstemmen van mede
zeggenschapsscholing met andere
voorlichtings- en opleidingsacti
viteiten binnen de bedrijfstak en een
actieve marktbenadering.

Scholingsinstituten moeten meer
samenwerken. Cliënten moeten de
zekerheid krijgen dat de cursussen
kwalitatief goed zijn, dat cursus-
leiders deskundig zijn en dat er kwa
litatief goede leermiddelen gebruikt
worden. Cursusleiders moeten de
arbeidsomstandighedenproblematiek
van de bedrijfstak kennen. Dat bete
kent dat niet ieder scholingsinstituut
elke bedrijfstak kan bestrijken. Het
betekent ook dat scholingsinstituten
die zich op dezelfde bedrijfstak rich
ten, hun krachten moeten bundelen.

In verband met de subsidieregels
voor ondernemingsraadsscholing is de
betrokkenheid van het GBIO ook
essentieel. Dit betekent dat de af
spraken van sociale partners tot
tand moeten komen met scholingsin
stituten die een contract met het
GBIO hebben, of dat men moet be
vorderen dat andere op dit terrein
deskundige scholingsinstituten zoals
het NIA een GBIO-contract krijgen.

Het GBIO zou een belangrijke bij
drage kunnen leveren door de ont
wikkeling van leermiddelen over
arbeidsomstandigheden te stimuleren
en nieuwe impulsen te geven aan de
deskundigheidsbevordering van cur
susleiders.

Het Ministerie van SZW (DGA) zou
met financiële middelen voortgang
kunnen geven aan het van de grond
krijgen van programma’s ter bevor
dering van de deskundigheid van
cursusleiders en van de leermiddelen-
ontwikkeling. In de bedrijfstakgewij
ze benadering van DGA (Arbo ‘91)

zou de stimulering van arboscholing
voor medezeggenschapsorganen en
VGW-commissies een punt van over
leg met de sociale partners kunnen
zijn.
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