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De huidige ondernemingsraad kent een lange voorgeschiedenis. In 
1878 stelde Jacques van Marken, grondlegger van de Nederlandsche 
Gist- en Spiritusfabriek in Delft, binnen zijn bedrijf ‘de kern’ in, 
het eerste medezeggenschapsorgaan in Nederland. Deelnemers 
werden geselecteerd om ‘hun meerdere kennis, [omdat zij] door hun 
uitgebreider werkkring en door hun grotere verantwoordelijkheid 
kunnen geacht worden een ruimere blik te hebben op de algemene 
belangen van personeel en fabriek’. In 1883 volgde de oprichting  
van een dergelijke kern bij machinefabriek Stork in Hengelo.  
Aan het begin van de vorige eeuw volgden de metaalindustrie en  
de textielindustrie, die in de cao de verplichting vastlegden tot  
de oprichting van een kern. In 1922 telde ons land meer dan  
honderd kernen.

Tot 1945 probeerde een krachtige conservatieve (protestantse) 
stroming in de Tweede Kamer medezeggenschap te beperken tot 
sociale onderwerpen. Daartegenover stond een beweging die ook 
medezeggenschap voorstond over bedrijfseconomische onder-
werpen. CNV-voorzitter Marinus Ruppert schreef in de naoorlogse 
dagen: ‘In de praktijk blijken echter al deze onderscheidingen niet 
bruikbaar te zijn. Elke beslissing in de onderneming heeft meer  
dan één facet en is nooit alleen maar sociaal of alleen economisch 
of technisch.’ 

Maar er waren ook andere punten van discussie. Op welk niveau  
moest de medezeggenschap plaatsvinden: op dat van de  
bedrijfstak, de onderneming of het individu binnen die onder- 
neming? En welke bevoegdheden kregen medezeggenschaps- 
organen? De christelijke vakbonden bijvoorbeeld waren  
voorstander van bedrijfsraden, overlegorganen van werknemers  
en werkgevers in bepaalde bedrijfstakken. Daar waren de werk- 
gevers op hun beurt op tegen. En wie mocht zich kandidaat stellen? 
Alleen leden van erkende vakbonden, of zou sprake moeten zijn van 
vrije kandidaatstelling? De vakbonden kregen uiteindelijk groten-
deels hun zin; zij hadden het eerste recht om leden voor te dragen, 
maar als er onvoldoende kandidaten beschikbaar waren, was vrije 
kandidaatstelling mogelijk.

Vanaf 1945 werd de discussie over medezeggenschap geplaatst 
tegen de achtergrond van georganiseerd en institutioneel 
overleg. Tussen werkgevers en werknemer bestond in ieder geval 
overeenstemming over verankering van medezeggenschap binnen 
de grenzen van de individuele onderneming. Dat leidde in 1950 
tot de Wet op de ondernemingsraden (WOR), met een bijzondere 
opdracht aan bedrijfschappen om voor hun domein toezicht te 
houden op ondernemingsraden.

In de daaropvolgende decennia is de WOR op verschillende 
punten aangepast. De huidige wet heeft bijvoorbeeld betrekking 
op ondernemingen met 50 of meer werknemers (voorheen op 
ondernemingen met minstens 25 werknemers), en richt zich 
zowel op bedrijfsmatige doelen als op belangenbehartiging 
van medewerkers, terwijl in de oorspronkelijke wet het accent 
alleen lag op het zo goed mogelijk laten functioneren van 
de onderneming. Ook is de directeur van een onderneming, 
anders dan voorheen het geval was, niet altijd meer lid van 
de ondernemingsraad en heeft zo’n raad meer bevoegdheden 
gekregen.

De afgelopen jaren ontstond discussie over de vraag in hoeverre 
medezeggenschap via een ondernemingsraad nog voldoet.  
De omstandigheden waaronder organisaties functioneren zijn 
dynamischer geworden, via formele medezeggenschap zou 
niet snel genoeg gereageerd kunnen worden op noodzakelijke 
veranderingen. Daarnaast vraagt het verwerven van draagvlak 
voor dergelijke veranderingen een meer op medewerkers 
toegesneden aanpak. Louter getrapte vertegenwoordiging werd 
als onvoldoende ervaren. In veel organisaties ontstonden dan 
ook vormen van directe medezeggenschap waarbij werknemers 
inspraak hebben op bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden 
of het beleid van de onderneming zonder tussenkomst van 
vertegenwoordigers.
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Geheugen van de polder

1974: de VARA verzorgt een cursus over 

medezeggenschap op radio en tv.

1928: de NVvFA voert campagne voor 

medezeggenschap.


