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Extra editie
adviseurs. Niet alleen hebben wij de inhoude
lijke redactie voor onze rekening genomen,
ook hebben alle adviseurs van ons bureau
een bijdrage geleverd. Daarnaast hebben
we vaste medewerkers van Zeggenschap en
mensen waar we regelmatig mee samen
werken gevraagd een column of artikel te
schrijven.
Met deze editie willen we laten zien welke
terreinen we bestrijken en wat we in huis
hebben. Er staan meerdere artikelen in over
medezeggenschap bij reorganisaties, fusies
en overnames, zoals bij ECT, Forbo, KMWE,
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Vakbeweging zoekt nieuwe strategie

Honderd bloemen bloeien?

gericht; ook inspiratie en ‘persoonlijke ontwikkeling’ maken er

eeuw speelden in de vakbeweging. In de decent work-campagne her

deel van uit. Van oudsher is het jachtgebied van de hoger opgeleide

kennen we de lijn van de brede vakbeweging, die niet alleen voor de

werknemers voorbehouden aan de Unie (voorheen BLHP, Bond voor

insiders op de arbeidsmarkt opkomt, maar ook voor de outsiders. De

Leidinggevend en Hoger Personeel) en de VHP.

syndicalistische stroming vindt haar uitdrukking in het Rotterdamse
netwerk ‘FNV vecht voor je recht’. Het op individuele leden toege

De laatste twintig jaar heeft de vakbeweging tal van initiatieven genomen om de dalende ledenaantallen tegen
te gaan. Zo is aan de ene kant organizing in zwang gekomen, dat zich richt op de onderkant van de arbeids-

4. Sociale innovatie

sneden dienstenpakket en goede service van de vakbonden voor

Een vierde project dat we kunnen beschouwen als een poging tot

zzp’ers, VHP en Unie en FNV Professionals, vinden hun voorganger

vernieuwing vanuit de vakbeweging is het Nederlands Centrum

in de notie van de vakbeweging als ‘sociale ANWB’. Tot slot is sociale

voor Sociale Innovatie (NCSI), een gezamenlijk initiatief van FNV

innovatie niet veel anders dan polderen op sector- en bedrijfsniveau,

Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond, samen met werkgeversvereni

waarbij het streven is om de belangen die werknemers en werkge

markt, terwijl aan de andere kant FNV Professionals voor hoger opgeleiden is opgericht. Volgens Evert Smit ont-

gingen AWVN en FME-CWM, en de kennisinstituten TNO, de Erasmus

vers gemeenschappelijk hebben (naast de belangentegenstellingen

breekt het echter aan samenhang tussen de verschillende strategieën.

Universiteit (Rotterdam School of Management) en de Universiteit van

die er zijn) zo veel mogelijk te realiseren.

Amsterdam (AIAS). Het NCSI is de resultante van de kritiek op het door

In de tweede plaats kunnen we de vakbondsstrategieën sorteren

premier Balkenende opgerichte Innovatieplatform, dat Nederland in

naar doelgroeporiëntatie (collectief of individueel), verhouding tot

De vakbeweging worstelt al sinds de val van de Berlijnse muur met

den. De organizing-aanpak contrasteert met het servicing model,

de vaart der volkeren moest opstuwen. Het Innovatieplatform be

de werkgever (gericht op samenwerking, conflict of op contractvor

haar plaats in de maatschappij. Zij heeft te maken met dalende le

waar de bond zich voornamelijk beperkt tot het afsluiten van cao’s

perkte zich voornamelijk tot technologische innovatie. NCSI is een

ming) en positie op de arbeidsmarkt.

dentallen en een afnemende organisatiegraad. De meeste mensen

voor de leden en ledenvoordelen regelt.

‘kenniscentrum’ dat innovaties wil bevorderen en initiëren op het

in en om de vakbeweging zijn het erover eens: er moet wat gebeuren.

Van deze nieuwe oude aanpak wordt door sommigen veel ver

terrein van management, organisatie en arbeid in bedrijven en instel

Diversiteit op arbeidsmarkt

Maar wat? Er zijn diverse initiatieven genomen, maar het is moeilijk

wacht, terwijl anderen enigszins smalend spreken over ‘de nieuwe

lingen. Het gaat daarbij om projecten als ‘innovatieve werkplekken’

We kunnen de diversiteit in vakbondsstrategie ook in verband bren

daar een lijn in te ontdekken. Laten we daarom eerst die initiatieven

Haarlemmerolie’ voor de vakbeweging.

‘flexibel organiseren’, ‘werknemer 2.0’, ‘vernieuwing van medezeg

gen met de versplintering van de arbeidsmarkt zoals die de afgelo

maar eens langs lopen. We onderscheiden er vijf.

Er zijn intussen de nodige ervaringen met organizing opgedaan in

genschap’, maar ook om direct op het bordje van de vakbonden lig

pen decennia is gegroeid. De moderne vakbeweging heeft haar wor

diverse sectoren. Succesvolle acties zijn er bijvoorbeeld geweest van

gende onderwerpen als ‘zelfroosteren’ en ‘cao-vernieuwing’.

tels in marktsectoren als industrie en bouw en in de overheid, waar

1. Vakorganisaties voor zzp’ers

de schoonmakers op Schiphol en bij Center Parcs in het Limburgse

Voor de betrokken vakbonden is participatie ingegeven vanuit de

de (meestal kostwinnende mannelijke) werknemers met het vaste

Verschillende bonden hebben belangenorganisaties opgericht voor

Gennep, en bij distributiecentra van supermarkten als Albert Heijn

vaststelling dat Nederlandse ondernemingen niet moeten concur

dienstverband domineerden. De krimp van de industrie, de privati

zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), een type werknemer dat

en Super de Boer. Hierbij wordt volop gebruik gemaakt van sites

reren op basis van (het reduceren van) kosten, maar vooral op basis

sering van publieke diensten (post, telecom, thuiszorg), de sterke

tot voor kort freelancer werd genoemd. FNV Zelfstandigen, FNV

als Hyves. FNV Bondgenoten past de organizing-methodiek toe bij

van innovatie en verhoging van productiviteit. Niet harder werken,

groei van de dienstensector - met zowel hoogopgeleide kenniswer

Zelfstandigen in de Bouw (FNV ZBo) en CNV Zelfstandigen zijn hier

de campagne decent work (‘gewoon goed werk’), die gericht is op

maar slimmer werken dus. Omdat de ervaring leert dat voor het

kers als met laagopgeleid personeel (fastfood, callcenters) - en de

voorbeelden van. Ze organiseren hoogopgeleide professionals zoals

het stellen van eisen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (vast

welslagen van vernieuwing de mensen die de organisatie maken,

explosieve toename van de zogenoemde atypische arbeidsrelaties

communicatieadviseurs en ict’ers, maar ook lager opgeleiden zoals

werk, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en een fatsoenlijk loon,

de werknemers, doorslaggevend zijn, rekenen de vakbonden dit tot

hebben de arbeidsmarkt totaal veranderd. Het oude en vertrouwde

chauffeurs en bouwvakkers. Het zijn de snelst groeiende bonden in

respect).

hun thema. Omdat hier een gezamenlijk belang met werkgevers is,

terrein van de vaste arbeidsrelaties met via de cao gereglementeerde

kan er prima met hen worden samengewerkt. Bij FNV Bondgenoten

arbeidsverhoudingen is door externe flexibilisering (uitzend- en op

de vakbeweging, hoewel ze nog niet zo groot zijn dat ze echt mee
tellen in de interne besluitvorming. Uit de aard van de zaak (zelf

3. FNV Professionals

heet het ‘slimmer werken’, bij het CNV verschijnt het ook onder de

roepkrachten, tijdelijke contractanten), uitbesteding van niet-kern

standigen) vloeit voort dat deze bonden zich richten op individuele

FNV Professionals is een initiatief van FNV Bondgenoten en is zoals

noemer van ‘sociaal contract’.

activiteiten en door functionele flexibilisering (zelfsturende teams,

ledenvoordelen (selective benefits) zoals financieel en juridisch

op de website staat omschreven “een online initiatief voor hoog

advies en ondersteuning.

opgeleide medewerkers die een betere balans willen aanbrengen

5. Sterker door strijd

Een schematische weergave van de versplintering van de arbeids

projectgroepen) sterk gekrompen .

tussen werk, ambitie en leven”, gericht op de financiële- en zakelijke

Als laatste willen we de onafhankelijke website ‘FNV vecht voor

markt, afgeleid van de econoom Williamson, kan worden gebaseerd

2. Organizing

dienstverlening en de ict-sector. Het wil een community tot stand

je recht’ noemen. Deze in sterke mate vanuit ‘het Rotterdamse’

op twee kenmerken van arbeid. De eerste is de vraag of de kennis en

Organizing is eigenlijk een nieuwe manier van ‘ouderwets’ vak

brengen waar experts van FNV Bondgenoten aan bijdragen, maar

gevoede website is wars van “poldercompromissen van de FNV-

ervaring die van de werknemer vereist wordt bedrijfsspecifiek is, of

bondswerk. De centrale gedachte is dat de vakbond vàn de leden

waar vooral de deelnemers elkaar verder helpen. De website biedt

leiding” en meldt tot doel te hebben “de strijdbaarheid in de FNV

dat het gaat het om algemeen toepasbare kwalificaties. De werkne

is, en niet vóór de leden. Het gaat er om werknemers te mobilise

een platform voor informatie, netwerkmogelijkheden, seminars

te bevorderen”. Weinig vertrouwen in het Haagse overlegcircuit en

mer is dan respectievelijk insider of outsider. De tweede dimensie

ren en zich te helpen organiseren, zodat zij zelf problemen kunnen

en geeft toegang tot experts van FNV Bondgenoten op gebieden

collectieve actie in de bedrijven tegen verslechtering van de sociale

betreft de mate waarin de arbeidsprestatie toe te rekenen is aan indi

oplossen en hun eisen kunnen realiseren. De rol van de vakbonds

als onderhandelen, carrièreplanning en mediation. Het project is

wetgeving (ontslagrecht, aow) en vóór betere arbeidsvoorwaarden

viduele personen, dan wel of er in teamverband wordt gewerkt. Deze

vertegenwoordiger hierbij is die van ‘organizer’ of militant, zoals

te beschouwen als een lofwaardige poging om de hoogopgeleide

in de cao, dat is de remedie van dit netwerk tegen de malaise in de

tweede dimensie valt grotendeels samen met het opleidingsniveau

de Vlaming zou zeggen, waarbij de focus ligt op het niveau van de

werknemer met een goed betaalde kantoorbaan te bereiken, die

vakbeweging. Het leidende motto daarbij is ‘sterker door strijd’.

dat voor dat werk vereist is. Zodoende ontstaan er vier verschillende

werkvloer en het opbouwen van informele netwerken van kaderle

zich niet graag laat associëren met de vakbond en gruwt van het

segmenten op de arbeidsmarkt met verschillende arbeidsrelaties en

beeld van de actievoerende oudere man met bierbuik en actiepetje.

Stromingen

beheerssystemen van het management.1 Elk segment heeft eigen

Evert Smit is organisatieadviseur bij Basis & Beleid. Hij dankt Mariska

Net als bij de bonden voor zzp’ers is de dienstverlening vooral in

Als we dit bonte palet overzien, kunnen we in de eerste plaats de

type werknemers met specifieke behoeften en dus ook een eigen

Stuivenberg voor haar suggesties.

dividueel van aard, maar niet per se alleen op materiële belangen

lijnen herkennen van de discussies die in de jaren ’80 van de vorige

vakbondsstrategie.
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Arbeid individueel meetbaar
Arbeid niet individueel
meetbaar (projectwerk)

Niet-bedrijfsspecifieke
kennis (outsider)

Bedrijfsspecifieke
kennis (insider)

‘dagmarkt’

bureaucratie

uitbesteding

projectteams

Op de ‘dagmarkt’ worden de uitzend- en oproepkrachten verhandeld
in een hire and fire cultuur van arbeidsverhoudingen, waar respect,
vastigheid en fatsoenlijk loon - de speerpunten van decent work - mo
biliserend kunnen werken. Hiervoor leent organizing zich uitstekend.

Organizing
FNV
professionals
Slimmer
werken
Syndicalisme
FNV
Zelfstandigen

Arbeidsmarkt
positie

Opleidings
niveau

Oriëntatie

Relatie met
werkgever

Outsider

Laag

Collectief

Conflict

Insider
Insider
Insider
Outsider

Hoog
Laag/Hoog
Laag
Hoog/Laag

Individueel
Collectief
Collectief
Individueel

ZELFROOSTEREN LEVENSLOOP

paul de beer

De gesegmenteerde arbeidsmarkt

De grote winst van het aow-debat van het af-

van de arbeid weer hoog op de cao-agenda

Samen
werking

gelopen jaar is dat een aantal zaken die veel

te zetten. Blijkbaar valt er op dat terrein nog

te lang onbesproken zijn gebleven, nu ein-

veel te verbeteren. Lang niet iedereen brengt

Samen
werking

delijk ter discussie zijn gesteld. Zo is er in-

zijn werkdagen comfortabel achter een bu-

eens volop aandacht voor de grote verschil-

reau door. Ook in de dienstensector is er nog

len in gezondheid en levensverwachting

veel zwaar en slopend werk, of het nu gaat

tussen hoog en laag opgeleiden. Dat maakt

om de horeca, het vervoer, de schoonmaak-

het volgens de vakbeweging onrechtvaardig

sector of de zorg. En dan hebben we het

dat de aow-leeftijd voor iedereen omhoog

nog niet eens over psychisch zwaar werk,

gaat. Nu geldt dit argument natuurlijk net

zoals in het onderwijs of bij de politie. De

Conflict
Contract

In de klassieke bureaucratie bestaan nog wel door de cao geregu
leerde arbeidsverhoudingen (bureaucratic control), maar deze staan

Voor elk wat wils, zo lijkt het. Maar zo simpel is het niet. De vraag

zo goed tegen een uniforme aow-leeftijd van

onder druk. In de industriële ondernemingen krimpt het aantal

is namelijk of deze strategieën vreedzaam naast elkaar kunnen

65 jaar als van 67 jaar. Maar het winstpunt

de strijd om de verhoging van de aow-leef-

work komt dan ook op het juiste moment.

productiemedewerkers en neemt het aandeel van werknemers dat

bestaan of dat ze op gespannen voet met elkaar staan. Zo kwam

is, dat verschillen in gezondheid en levens-

tijd gestreden lijkt – al wil de vakbeweging

Het zal de komende jaren zaak zijn om deze

in teams werkt toe, in afdelingen zoals engineering, research & de

de bestuurder van een verzekeringsmaatschappij, die toevallig net

verwachting naar opleidingsniveau niet lan-

daar nog niet helemaal in geloven – zal de

leuze op sector- en ondernemingsniveau in

veloplment en sales & marketing, maar ook in de productie zelf.

met de werkgever over een sociaal plan aan het onderhandelen

ger genegeerd worden.

aandacht hopelijk dan ook verschuiven naar

concrete daden om te zetten.

Sociale innovatie met projecten rond opleiding, zelfroosteren en

was, in een lastig parket terecht toen er opeens organizers van

Dat geldt ook voor de ‘zware beroepen’ die

deze meer fundamentele vragen.

De standaard levensloop is er nog altijd

cao-vernieuwing is hier een goed passende strategie.

zijn eigen bond op de stoep stonden in het kader van een actie

plotseling in het middelpunt van de belang-

De grote ongelijkheid in gezondheid en

een van leren – werken – rusten. Althans

Bij de projectteams gaat het merendeels om hoger opgeleide werk

van de schoonmakers van het schoonmaakbedrijf dat door die

stelling staan. Jarenlang is ons voorgehou-

levensverwachting tussen hoog en laag op-

voor mannen. Voor vrouwen is het al lang

nemers in de dienstverlening, maar ook om bijvoorbeeld administra

zelfde verzekeraar werd ingehuurd. Een tweede voorbeeld van

den dat werk in de moderne postindustriële

geleiden is een van de meest schrijnende

de praktijk om in de tweede levensfase zo-

tief en commercieel personeel in de industriële- en handelssectoren.

tegenstrijdigheid van strategieën komt uit de haven. De syndica

samenleving vooral een lust is en nog nau-

vormen van sociale ongelijkheid. Het is

wel betaald te werken als een flink deel van

De arbeidsverhoudingen worden hier getypeerd als clan control, met

listische strategie heeft geleid tot heel goede arbeidsvoorwaarden,

welijks een last. Maar nu wordt alom erkend

verleidelijk om deze vooral toe te schrijven

de zorgtaken op zich te nemen. Ondanks

veel aandacht voor bedrijfscultuur, hrm en interne communicatie.

maar wel voor een steeds kleiner wordende groep werknemers. De

dat werk voor velen nog steeds een kwestie

aan de slechte leef- en werkomstandighe-

de geluiden over een dubbele belasting

Organizing of syndicalistische actie ligt hier niet voor de hand. Een

werkingssfeer van de cao is vrijwel beperkt tot de overslagsector.

is van zwoegen en afzien. Tegelijkertijd wor-

den van lager opgeleiden: slechte woning,

lijken de meeste vrouwen een combinatie

initiatief als FNV Professionals lijkt hier wel goed bij te passen.

De kantoren zijn ‘cao-vrij’ en in de distributiecentra worden grote

den we wel steeds ouder. In dubbel opzicht:

armoede, ongezonde omgeving, belastend

van verschillende bezigheden in dezelfde

Op de uitbestedingsmarkt laat de onderneming de sturing over aan

groepen outsiders aan de tucht van de ‘dagmarkt’ blootgesteld.

de gemiddelde leeftijd van de bevolking

werk. Dat rechtvaardigt hernieuwde poli-

levensfase hoog te waarderen. Ook de eer-

de onderaannemer (indirect control). Hierbij kan er sprake zijn van

Er zullen met andere woorden keuzes gemaakt moeten worden

stijgt en de levensverwachting gaat omhoog.

tieke aandacht voor de grote verschillen in

ste fase, waarin leren centraal staat, wordt

werk dat door laagopgeleide werknemers kan worden uitgevoerd

vanuit een samenhangende visie op de arbeidsmarkt en de positie

Doordat we ook steeds langer doorleren en

de kwaliteit van het bestaan tussen sociale

steeds vaker gecombineerd met werk: meer

(catering, schoonmaak, landarbeid),met kenmerken van de ‘dag

van de vakbeweging.

dus later de arbeidsmarkt betreden, daalt

groepen. Er zijn echter sterke aanwijzingen

dan de helft van de Nederlandse studen-

markt’, waar organizing dus ook effectief kan zijn. Anderzijds kan

campagne van de vakbeweging voor decent

de verhouding tussen het aantal ‘actieve’ en

dat deze verschillen ook samenhangen met

ten heeft ook een baantje. Waarom zou die

het gaan om zelfstandigen zonder personeel die projecten uitvoeren,

Rode draad

‘inactieve’ levensjaren. Dat roept vragen op

verschillen in leefstijl. Laag opgeleiden ro-

combinatie van activiteiten niet ook voor

waar de bonden voor zelfstandigen zich op richten.

Als er sprake is van een rode draad door deze strategieën, dan is het

over de gewenste verdeling van werk, vrije

ken meer, eten te vet, bewegen te weinig.

de derde levensfase heel gebruikelijk kun-

De syndicalistische vakbondsvariant hebben we niet direct in dit

in de eerste plaats de verbinding die gezocht wordt met de werk

tijd en inkomen over het leven.

Voor je het weet worden zij zelf verantwoor-

nen worden? Daarmee zouden de scherpe

schema onder kunnen brengen. Vrijwel de enige sector waar die

vloer, of het nu de medewerkers van het ict- of verzekeringsbedrijf

Het meningsverschil over de aow-leeftijd

delijk gehouden voor hun slechte gezond-

scheidslijnen tussen de levensfasen verva-

toegepast wordt is bij enige Rotterdamse overslagbedrijven, die we

betreft of de schoonmakers die de kantoren schoonmaken. Het

heeft de indruk gewekt dat daarin de op-

heid. Het maatschappelijke probleem wordt

gen. Idealiter zou iedereen vrij moeten zijn

als ‘bureaucratie’ moeten typeren. Kenmerkend aan deze bedrijven

tweede gemeenschappelijke kenmerk lijkt het thema ‘krachtige

lossing voor deze problemen zou liggen.

dan gereduceerd tot hun overmatige beroep

om zelf te bepalen hoe zij of hij onderwijs,

is het grote aandeel uitvoerende werknemers en de pseudo-mono

mensen’, het streven om minder bevoogdend te zijn en mensen te

Ten onrechte, want de ongelijkheid in le-

op de gezondheidszorg. De vraag is echter

betaald werk, onbetaald werk, vrije tijd en

polistische positie van de haven in de logistieke keten. Dit geeft een

ondersteunen om hun lot in eigen hand te nemen. Het ontbreekt

venskansen tussen hoog en laag opgelei-

in hoeverre een ongezonde leefstijl als eigen

inkomen over de levensloop verdeelt. Het

veel grotere machtpositie aan werknemers in de haven dan werkne

de vakbeweging echter nog steeds aan een perspectiefrijk en sa

den, de last van zware beroepen en zelfs de

verantwoordelijkheid kan worden bestem-

principe van zelfroosteren, dat de laatste

mers in bijvoorbeeld industriële bedrijven, waar op de achtergrond

menhangend verhaal. En dat wordt toch wel eens tijd, twintig jaar

gewenste verdeling van werk en inkomen

peld. Op zijn minst lijkt er een overheids-

tijd snel aan populariteit wint, zou daarmee

altijd verplaatsing van productie dreigt.

na de val van de muur.

over de levensloop veranderen op zichzelf

taak om te bevorderen dat de kinderen van

worden toegepast op de levensloop. Zou het

niet door de keuze van de aow-leeftijd. Nu

laag opgeleide ouders niet de slechte leefstijl

loopgravengevecht over de aow zowaar dan

Tegenstrijdigheid

Noot

van hun ouders overnemen.

toch nog kunnen uitmonden in vernieuwing

Als we de verschillende vakbondstrategieën onderling vergelijken

1

Paul de Beer is bijzonder hoogleraar

De hernieuwde aandacht voor het bestaan

van de agenda van het arbeidsvoorwaarden-

arbeidsverhoudingen (Henri Polak-leerstoel) aan de

van zware beroepen zou vooral reden moe-

overleg?

Universiteit van Amsterdam.

ten zijn om het vraagstuk van de kwaliteit

op basis van kenmerken van de arbeidsmarkt, dan komen we tot

 arc van der Meer en Evert Smit, Innovatie of imitatie? CAO vernieuwing op onder
M
nemingsniveau, Elsevier, 2000.

het volgende overzicht.
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Forbo Flooring investeert in mensen

Creatief in crisis
Eind 2008 kreeg Forbo Flooring te maken met een terugval van de vraag als gevolg van de economische crisis.
Om dat het hoofd te bieden, wilde de directie onder meer snijden in het personeelsbestand. De or ging niet zonder meer akkoord, en heeft extern advies ingehuurd. Dat heeft geleid tot een heel andere aanpak: bevordering
van de interne flexibiliteit door de medewerkers beter op te leiden.
Nee, ze zijn beslist niet het enige bedrijf dat werd overvallen door de

de moeilijke tijden door te komen. We wilden snijden in de flexibele

economische crisis. Bij Forbo Flooring B.V. in Assendelft werd vanaf

schil door het aantal uitzendkrachten terug te brengen. Daarnaast

werden steeds somberder, en de scenario’s dus ook”, aldus Van

medio 2008 alles anders. “Vijf jaar geleden hebben we de strategie

zouden jaarcontracten selectief verlengd worden en konden mensen

der Zwaan. Met elk nieuw scenario kreeg de or weer een adviesaan

ontwikkeld om ons op linoleum als groeiproduct te concentreren”,

door prepensioen en natuurlijk verloop afvloeien.”

vraag, eerst eind januari en vervolgens half maart. “We waren zo

Van links naar rechts: Harold Sieben, Floor Twisk, Jelle van der Zwaan en
Ronald Besse.

doende al bij de derde adviesaanvraag beland, en bij elke aanvraag

maand de boel schoonvegen”, zegt Van der Zwaan. De insteek van

divisie Flooring Systems had in 2007 en 2008 de beste jaren ooit. In

Somber scenario

moesten er meer mensen uit. Als or raakten we het overzicht kwijt.

Vis was om de leegloopuren op een zodanige manier in te vullen,

de loop van 2008 hebben we onze plannen voor 2009 gemaakt, waar

Eind december ontving de ondernemingsraad een adviesaanvraag

We wilden weten waar het bedrijf naartoe ging, wat de marktont

dat zowel het bedrijf als het personeel daar baat bij zouden hebben.

bij we er nog van uitgingen dat we verder zouden groeien.” Maar

daartoe. “Wij wilden weten waar deze ingreep op gebaseerd was.

wikkelingen waren. We wilden kortom een strategische visie, die

“Mijn instelling is om de crisis niet als een bedreiging te zien, maar

toen brak de crisis uit, die Assendelft veel eerder bereikte dan ver

Er waren nog geen cijfers over het vierde kwartaal, dus het idee

was er niet”, zegt Twisk.

als een kans om te vernieuwen.”

wacht. Sieben: “Bij een normale recessie duurt het ongeveer een jaar

dat het slecht ging met het bedrijf leek meer gestoeld op een on

voordat onze sector daar last van krijgt, omdat wij helemaal achterin

derbuikgevoel”, vertelt or-voorzitter Floor Twisk. “Wij moesten de

Extern advies

medewerkers om te kijken wat zij van het bedrijf vinden en wat

de cyclus zitten. Bij een bouwproject wordt de vloerbedekking im

plannen beoordelen, maar ja, hoe doe je dat? Wanneer behartig je

Daarom besloot de or contact met de vakbond op te nemen, die

er beter kan. Die medewerkers werden uitgekozen door de or. De

mers als laatste gelegd. Dus hebben we normaliter ook een jaar om

de belangen van de achterban het best? Collega’s die voor prepen

doorverwees naar Basis & Beleid. Na enkele gesprekken wilde de

directie mocht wel aanvullen, maar niet schrappen. Dat leidde in

ons voor te bereiden op een achteruitgang. Maar nu zagen we al in

sioen in aanmerking kwamen, stonden te juichen. Moet je daar dan

or het organisatieadviesbureau graag inhuren om het nut en de

mei uiteindelijk tot een advies van Vis dat als motto ‘Veeg de vloer

september en oktober een daling, en in het eerste kwartaal van 2009

tegenin gaan?” Volgens or-secretaris Ronald Besse had de or hier

noodzaak van het advies te onderbouwen, en legde dat verzoek bij

aan met de crisis’ meekreeg. Doel was om de interne flexibiliteit te

kwam de grote klap. De productie viel 10 tot 12 procent terug. Als

geen ervaring mee. “Voor ons was het de eerste keer dat we zoiets

de directie neer. Die stemde direct in, tot grote verbazing van de or.

verhogen. “Want hoe flexibeler de medewerkers, hoe meer je er in

ik verhalen uit andere sectoren lees en hoor valt dat misschien nog

meemaakten. Er was altijd een stijgende lijn geweest, de or had zich

Twisk: “Ik had verwacht dat daar moeilijk over gedaan zou worden.

dienst kunt houden”, aldus Van der Zwaan. “In het verleden was

wel mee, maar voor ons is dat echt enorm. Dat hadden we nog nooit

nog nooit met krimpscenario’s bezig gehouden.”

Maar de directie was zo positief, dat ik me nog even afvroeg of we het

het zo dat er uitzendkrachten bijkwamen als de productie moest

meegemaakt.” Binnen de directieburelen ontstond aanvankelijk wat

Ondertussen viel de productie steeds meer terug, waardoor het

wel goed deden.” Voor Sieben was het echter logisch op dit verzoek

worden opgeschakeld. Maar die moet je ook opleiden en inwerken,

verwarring over deze plotselinge omslag, herinnert operationeel di

aantal mensen van wie afscheid genomen moest worden steeds

in te gaan. “De ondernemingsraad is een belangrijk orgaan, waar

en dat kost tijd. Dan kun je beter zorgen dat de vaste mensen multi-

recteur Jelle van der Zwaan zich. “Het was een heel dubbel gevoel.

groter werd. “We wilden niet te snel veel mensen wegsturen. We

ik veel waarde aan hecht. Binnen het bedrijf gaat het om mensen en

inzetbaar zijn”, legt Besse uit. Van der Zwaan is het daarmee eens.

Omdat we nog op groei waren gericht, waren we aan het werven. In

hebben ze zelf opgeleid en als de markt weer zou aantrekken,

communicatie. Dat moet tweerichtingsverkeer zijn, en daarvoor is

“Het duurt ongeveer anderhalf jaar voordat iemand het vak helemaal

september 2008 hebben we zelfs nog open-huisdagen gehouden

zouden we snel in de problemen komen. Maar de vooruitzichten

het nodig dat de or een eigen inbreng heeft.”

onder de knie heeft. Het advies van Vis was om juist in de slappe tijd

Adviseur Loek Vis kwam in maart 2009 binnen en toog direct aan

te investeren in opleidingen, zodat we er helemaal klaar voor zouden

vertelt financieel directeur Harold Sieben. “Dat ging fantastisch. De

voor mensen uit de buurt. Linoleum maken is een ambacht, dat je

Er werden vier groepsgesprekken georganiseerd met verschillende

niet zo maar kan. Het vereist een grondige opleiding, en mensen

Forbo Flooring Systems

het werk. Hij kwam er al snel achter dat het bedrijf er helemaal niet

zijn als de productie weer aan zou trekken.”

moeten bereid zijn die te volgen. Zeker bij de krappe arbeidsmarkt

Forbo Flooring Systems komt voort uit de in 1928 opgerichte

slecht voorstond. “Mensen ontslaan doe je om kosten te besparen.

Naast het investeren in opleiden, is ook geadviseerd meer aandacht

waar toen nog sprake van was, is het dan geen gemakkelijke opgave

Continentale Linoleum Union. Het maakt deel uit van de

Maar dat is een defensieve strategie, een crisisscenario dat je alleen

te geven aan verbetering van het product. Sieben: “We hebben hier

personeel te vinden.” Maar nadat de gevolgen van de dalende ver

Zwitserse Forbo Groep, en is met een marktaandeel van 60 pro-

moet toepassen als het niet anders kan. Forbo heeft echter een zeer

verbeterteams rondlopen, waarbij mensen samen met deskundigen

kopen voor Forbo Flooring in het najaar van 2008 steeds concreter

cent wereldleider in projectvinyl en linoleum vloerbedekking.

sterke marktpositie en is financieel gezond.” Dat neemt niet weg dat

aan kwaliteitsverbetering werken. Dat staat altijd in onze jaarplan

werden, werd het de directie duidelijk dat ingrijpen noodzakelijk

Forbo Flooring Systems heeft veertien productielokaties en kan-

er niet genoeg werk was voor iedereen en het bedrijf dus te maken

nen, maar als het druk is komen we er vaak niet aan toe. Vanwege de

was. Sieben: “Als er bij het begin van de crisis al een daling in de

toren in 32 landen.

had met de zogenaamde leegloopuren. Dat zijn de uren waarop het

leegloopuren zouden we dat nu beter kunnen aanpakken.”

productie was, stond ons een zwaar 2009 te wachten. We moesten

De vestiging in Assendelft ontwikkelt, produceert en verkoopt

wel personeel aanwezig is, maar niets te doen heeft. “Als we in het

onze groeiplannen herzien en ons personeelsbestand inkrimpen om

linoleum vloerbedekking onder de merknaam Marmoleum®,

verleden met leegloopuren zaten, was dat een goed moment om

Dialoog

Bulletin Board® en materialen voor (kantoor)meubilair. Linoleum

het machinepark te verven en de fabriek een goede beurt te geven.

Naar aanleiding van de bevindingen van Vis bracht de or half mei

wordt verkocht aan meer dan veertig landen.

Maar dit was een andere situatie. Je kunt moeilijk met 200 man een

een concept-advies uit (zie kader concept-advies), dat nog altijd

Aldo Dikker.
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om een gezonde toekomst te realiseren”, aldus Van der Zwaan. Twisk:

Concept-advies

•

“Door de groepsgesprekken hebben ze het idee dat ze betrokken wor

De or zal maandelijks geïnformeerd worden over de orderin

den bij de toekomst van het bedrijf. Het is een gezamenlijk project

take om zodoende goed zicht te houden op de volumeontwik

van werknemers en directie. Dat is pure winst. We hadden altijd de

kelingen.

cultuur van een familiebedrijf, maar dat was de laatste jaren wat teloor

• De directie zal vóór 1 juli 2009, gezamenlijk met de or een con

gegaan. Het kwam nogal eens voor dat nieuwe ideeën van de directie

creet plan uitwerken om invulling te geven aan een substanti

top-down werden gelanceerd, wat tot onvrede leidde. De afstand tus

ële en structurele verbetering van de door beiden geambieerde

sen de werknemers, en daarmee ook de ondernemingsraad, en de

interne flexibiliteit en zal, daar waar nodig, ook tijdig in overleg

directie was daardoor toegenomen. Dat is nu weer een stuk beter.”

treden met de vakbonden. Tevens zal aangegeven worden op
welke wijze ‘de vloer’ hierbij wordt betrokken.

• Gezamenlijke inventarisatie en evaluatie van alle (voorgeno

•

•

Werk en scholing cruciaal
voor mensen
Omdat het crisis is, zijn behoud van werk en mogelijkheden voor mensen om nieuw werk te vinden prioriteit
voor FNV Bondgenoten. Daarnaast wil de bond zich volgens Anja Jongbloed extra inzetten voor mensen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt, met als motto ‘gewoon goed werk’.

Geluk
Omdat er enerzijds afscheid is genomen van veel uitzendkrachten en

Werkzekerheid en scholing, gewoon goed werk en de keuzemoge

dat uitzendkrachten die langer dan negen maanden hetzelfde werk

men) lopende projecten – inclusief scholingsprojecten - bin

een aantal medewerkers met tijdelijke contracten en er anderzijds

lijkheid om op je 65ste te kunnen stoppen met een fatsoenlijk pen

doen, een vaste baan krijgen. Uitzendkrachten moeten ook vanaf

nen Forbo, waarbij afspraken tussen de bestuurder en onder

versneld wordt geïnvesteerd in opleidingen van vaste medewerkers,

sioen zijn de komende periode onze prioriteiten.

dag één onder de inlenende cao gaan vallen, daar willen we in al

nemingsraad worden gemaakt over de voortgang, eventuele

is de kwaliteit van de medewerkers omhoog gegaan. Van der Zwaan:

De deeltijd-ww die we met werkgevers hebben afgesproken in be

onze cao’s afspraken over maken. Zo krijgen ze dezelfde arbeids

versnelde uitvoering (gezien de beschikbare capaciteit) e.d.

“Het percentage mensen dat hier nu langer dan anderhalf jaar werkt

drijven waar het slecht gaat, heeft veel werknemers binnenboord

voorwaarden als vaste krachten met hetzelfde werk. Sinds jaar en

Ook zullen in gezamenlijk overleg aanvullende verbeterpro

en het vak dus goed beheerst, is de afgelopen twee jaar enorm ge

gehouden, en mede tot de laagste werkeloosheidscijfers van Europa

dag is het wettelijk minimumloon (WML) verminderd in waarde.

jecten worden geselecteerd om vervroegd te implementeren;

stegen. Hierdoor is ook de kwaliteit van het product verbeterd.”

geleid. We willen deze regeling ook na 1 april 2010 voortzetten. Ook

Mensen op het WML hebben meer dan één baan nodig voor vol

de directie zal aangeven op welke wijze medewerkers kunnen

Bovendien bleek de terugval in productie slechts van zeer tijdelijke

moeten banenpools, mobiliteitcentra en het bestrijden van jeugd

doende inkomen, terwijl één baan genoeg moet zijn om fatsoenlijk

participeren in de uitwerking van die projecten (bottom up).

aard. “Zo vanaf mei, juni trok de vraag opeens weer aan, en dat heeft

werkloosheid bijdragen aan het behoud van werk.

van te leven. De onderste loonschalen moeten daarom ten minste

Zolang er nog geen sprake is van toegenomen interne flexibi

zich doorgezet in de rest van het jaar. Het vierde kwartaal van 2009

Zeggenschap over werktijden, telewerken, en de combinatiemoge

130% van het WML bedragen.

liteit, zal een toename van volume één op één worden vertaald

was een stuk beter dan het vierde kwartaal van 2008. Niemand wist

lijkheden van werk en privé dragen ook bij aan het verhogen van de

Gewoon goed werk is ook gezond en veilig werken door het verbete

naar extra personeel om de werkdruk niet te laten toenemen.

hoe 2009 zou verlopen, maar uiteindelijk is de crisis bij ons tot nu

participatie. Levensfasebewust beleid waarbij oudere werknemers

ren van arbeidsomstandigheden. Wij willen dit omzetten in concrete
vakbondsthema’s op de werkvloer, zoals de veiligheids-cao.

als mentor/stagebegeleider ingezet worden helpen om gezond en

Sieben. De plannen voor 2010 zijn dan ook weer gericht op groei

wel de eindstreep te halen.

nog. Hoofdpunt van het concept-advies is het realiseren van interne

van het bedrijf. “Hoewel de vooruitzichten onzeker blijven, nemen

Scholing voor allen, óók voor flexwerkers, is één van de cruciale pij

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

flexibiliteit in dialoog tussen directie, ondernemingsraad en werkne

we nu weer nieuwe mensen aan. Die zijn nog niet echt nodig, maar

lers onder werkzekerheid. Een individueel recht op scholing, EVC en

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk thema,

mers. Daar geven we nu vorm en inhoud aan”, vertelt Besse.

dat doen we met het oog op de toekomst. Als we straks weer moeten

afspraken over employabilty horen hier ook bij.

zeker als je kijkt hoe de crisis is ontstaan. Dit willen we vormgeven

Directie en or krijgen instemmende reacties van de achterban.

opschakelen, hebben we geen extra uitzendkrachten nodig, maar

Concrete instroomafspraken voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschik

door maatschappelijk verantwoord te beleggen via de pensioen

“Mensen beseffen dat meer flexibiliteit binnen het bedrijf nodig is

staan er goed opgeleide, multi-inzetbare mensen klaar.”

ten en wajongers moeten hun arbeidspositie versterken. Als het met

fondsen en door het toepassen van ILO-afspraken in binnen- en

streefcijfers niet lukt, dan willen we bij wet geregelde quota.

buitenland. Inzetten dus op decent work wereldwijd, rechten van

Het kabinet wil zware beroepen ontzien in de verhoging van de aow.

werknemers verankeren door samenwerking met internationale vak

We zien echter niets in een oeverloze discussie over wat wel en niet

bonden. Meer aandacht voor sociale duurzaamheid, meer People en

onder zware beroepen valt. Wij willen dat mensen, zeker degenen

Planet en minder Profit.

met lagere inkomens, waar heel veel ‘zware beroepen’ onder vallen,

We willen afspraken maken over duurzame winstdoelstellingen van

gewoon kunnen stoppen op hun 65ste. We zullen komend seizoen

ondernemingen, waarbij een percentage van de winst teruggesluisd

ook zeker druk gaan leggen op werkgevers als we in de politiek

wordt naar de onderneming in de vorm van investeringsafspraken

onvoldoende resultaat halen met de aow. Reken maar dat er voor

voor werknemers (werkzekerheid, scholing, verlof, etc).

burgers veel meer verslechteringen aan komen als het kabinet met

Ook zetten we in op groene arbeidsvoorwaarden, zoals de OV-

zijn 35 miljard aan bezuinigingen komt. Wij hanteren daarbij als

regeling, fiets van de zaak en telewerken.

uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten

En we willen werknemers zeggenschap geven in het besturen van de

dragen.

onderneming door ze aandeelhoudersrechten te geven.

Uitzendkrachten

Looneis

Uitzendkrachten waren de eerste slachtoffers van de crisis. Gewoon

De gehele arbeidsvoorwaardenruimte bedraagt 2,5%. Onze looneis

goed werk begint bij zekerheid. En dus willen we in de cao regelen,

is 2%, tenzij wij met werkgevers brede afspraken kunnen maken over

Toezicht op p
 ensioenfondsen
Nadat de kredietcrisis de kwetsbaarheid van pen-

Detailhandel, Vopak en SNS Reaal. Er wordt onder

sioenfondsen heeft blootgelegd, is er toenemende

meer gekeken naar de onafhankelijkheid en des-

behoefte aan goed pensioenfondsbestuur (Pension

kundigheid van het bestuur, de wijze waarop de

Fund Governance). Intern toezicht op beheer en

inbreng en communicatie met de deelnemers en

bestuur van fondsen is cruciaal voor de houdbaar-

verschillende stakeholders plaatsvindt, het premie-

heid van het Nederlandse pensioenstelsel. Nadat de

en indexatiebeleid, risico’s van bestuurskeuzes op

Stichting van de Arbeid zich enkele jaren geleden

het terrein van bedrijfsvoering, beleggingen en ver-

vóór PFG heeft uitgesproken, is er inmiddels ook

mogensbeheer en de transparantie van bestuurbe-

een wettelijke verplichting om intern toezicht te re-

slissingen en de afwegingen die het bestuur daarbij

gelen. Visitatie is een betrekkelijke snelle en gedegen

maakt. De visitatie start met een documentenanalyse

manier om dit toezicht vorm te geven. Basis & Beleid

als input voor verdiepende gesprekken. Het bestuur

voert samen met PMA Consult en een netwerk van

krijgt een rapport met bevindingen en aanknopings-

deskundigen visitaties uit bij een groot aantal pen-

punten voor verbetering die aansluiten bij het pen-

sioenfondsen, waaronder Bedrijfstakpensioenfonds

sioenfonds.
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toe heel erg meegevallen. Daar hebben we geluk bij gehad”, vindt
niet is omgezet in een definitief, afgerond advies. “Dat traject loopt

8

onze prioriteiten. Dan stellen we een looneis van 1,25%. Het gaat een
Anja Jongbloed is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij FNV Bondgenoten.

stevig cao-seizoen worden.
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Het managen van arbeidstijden

Capaciteitsbehoefte

8500

de gewenste arbeidsprestatie te koppelen aan de echte bereidheid

8000

uren arbeidscapaciteit

Een spel van geven en nemen

van werknemers om de verlangde prestatie op het gewenste tijd

7500

stip daadwerkelijk te leveren. Planningstechnici zoeken dan naar

7000

de ‘roostersleutel’: met behulp van roostertechnieken worden dien

6500
6000

sten (eenheden van werkbare arbeidstijden) gezocht die tegemoet
1

2

3

4

Veel bedrijven hebben te maken met pieken en dalen in de productie. Lang niet overal worden de arbeidstijden
daarop aangepast. En als het wel gebeurt, wordt dat vaak van bovenaf opgelegd. Dat is onverstandig, vindt Jack

ele belangenafweging. Kortom, het wordt soms een hele toer om

5

6

7
periode

8

9

10

11

12

13

Prognose vraag

komen aan de ‘gestelde kaders’. Resultaat is – waarschijnlijk - een
rooster waarin de geplande aanwezigheid, in tijd, per medewer
ker, potentieel is geregeld. In die roosters moeten dan principes

Overzicht van behoefte aan aantal arbeidsuren per periode

van Tuyl. Het levert veel meer op als er ook rekening wordt gehouden met de wensen van de werknemer.

zijn verwerkt die rekening houden met de belastbaarheid van de
medewerkers. Bijvoorbeeld voorwaarts roteren, pauze in het mid

die plek op de vloer nodig zijn. Belangrijk is dat er met het resultaat

den van de dienst, reguliere begin- en eindtijden, voorspelbaarheid

Veel bedrijven hebben, gevoed door de huidige economische crisis,

als doorlooptijd, productiestraat en tussenvoorraad. Zo’n werkeen

ook beter met medewerkers kan worden gecommuniceerd over de

en regelmaat, voldoende vrij in avonden en weekenden, beperkte

kosten de oorlog verklaard. De flexibele schil heeft het bedrijf in

heid, waarbij mensen van elkaar afhankelijk zijn, is bijvoorbeeld

variaties in werk en hoe druk ze het hebben.

dienstduur en opeenvolging van (nacht)diensten en hersteltijden.

middels verlaten. Verlenging van de werkweek heeft plaatsgemaakt

geografisch (filiaal Almelo West), in tijd (continue-productie) of

voor arbeidstijdverkorting en deeltijd-ww. Prognoses over de toe

functioneel te herkennen. Vaak zijn de medewerkers van een een

Bezettingseisen

dan zijn weliswaar ontwerpcriteria aan de orde geweest, maar voor

komst zijn toch niet te maken: snel en diep snijden staat voorop.

heid tot op zekere hoogte onderling uitwisselbaar. Het werk van

Er hoeven bijvoorbeeld niet steeds 38 uur per week vier kassa’s van

het individu geldt wat hij of zij er in de persoonlijke situatie mee kan.

Zorgvuldig afwegen hoe alles in elkaar moet passen, is vaak ver te

eenheden kent een ritme: er worden bijvoorbeeld echt minder bont

de supermarkt open te zijn: de winkel moet langer dan 38 uur per

Het creëren van zoveel mogelijk zeggenschap voor het individu over

zoeken.

jassen verkocht in de zomer dan in de winter. De eerste opdracht

week open zijn en de klanten komen gespreid, maar met pieken.

wanneer wel of niet moet worden gewerkt, zal cruciaal zijn voor het

Maar ook in de hoogtijdagen - met flexibilisering als codewoord

is het verkrijgen van inzicht in de onvermijdelijkheid van het be

Stel daarom (bijvoorbeeld op weekbasis) vast wanneer wie nodig is.

draagvlak van de arbeidstijdenregeling. Waar het om gaat is dat het

- werd arbeidstijd niet vaak ‘gemanaged’. Meestal werd de vraag

staande ritme: wat is het profiel van de bedrijfsdrukte en waarom

Dan is het interessant om te bekijken of bepaalde werkzaamheden

opnieuw bezien van speelruimte in het regelen van werkaanbod en

naar een product of dienst vertaald in een werkplanning. Vervolgens

worden die werkzaamheden op die tijdstippen verricht? Zou het

niet beter op een ander moment in de tijd kunnen plaatsvinden: het

van de ‘vraag’ naar werk, tot nieuwe vergezichten kan leiden: “Ik

kwam dan, bedrijfseconomisch verantwoord, dwingend de tijd eruit

ook anders kunnen?

creëren van een zekere regelmaat kan zo zijn voordelen opleveren

ben wel wat vrije weekends kwijt, maar hoef gelukkig geen nacht

rollen dat er (over)gewerkt moest worden. Zeggenschap over de

De werkeenheden kennen verder patronen, die naast dynamisch in

(zie schema capaciteitsbehoefte).

diensten meer te draaien.”

eigen tijd is daarmee voor veel medewerkers beperkt tot de tijd

tijd (pieken, seizoen, flexibel), ook meer of minder beïnvloedbaar

Overigens moet duidelijk zijn dat, als je een fte hebt ingehuurd, de

Het is logisch om vervolgens de onderliggende structurele patronen

dat het bedrijf hen niet nodig heeft. Wetgeving en de vakbonden

kunnen zijn (tijdgebonden, eenmalig of onvoorspelbaar). Deze ken

betreffende persoon niet steeds 52 weken per jaar 40 uur in de week

neer te leggen bij p&o om ze te vertalen in nieuwe uitgangspunten

zorgen voor een kader dat vooral door het management als beper

merken leiden tot een bezettingsbehoefte, die met een afweging

beschikbaar is. Van de bruto arbeidsduur van 2080 uur blijft – na atv,

voor werving en selectie: “Wij kiezen voor het uitsluiten van kleine

kend wordt beleefd.

van het risico op onderbezetting en afhankelijk van de bestaande

feestdagen, buitengewoon verlof, vakantiedagen, ziekteverzuim, ou

dienstverbanden.”

Toch is managen van arbeidstijden sowieso lonend en voor veel

speelruimte op uur-, dag-, week-, maand- of jaarbasis kan variëren.

derendagen, opleiding en zorgverlof – gemiddeld vaak rond de 1680

organisaties feitelijk onontkoombaar. Er zijn immers maar weinig

Dat overzicht, hoeveel uur gemiddeld per periode nodig is om het

netto aanwezigheidsuren over.

Wensen van werknemers

bedrijven waarbij het ritme van de door de klant gestuurde inzet

werk gedaan te krijgen, is nodig om af te leiden hoeveel netto - in

De crux van de beschikbaarheid zit hem vervolgens in het woordje ge

Veel van de denkbeelden over wat sociaal of gezond is, blijken in de

van capaciteit als vanzelf samenvalt met de fluctuaties in de aanwe

de zin van werkelijk aanwezig - full-time equivalenten (fte’s) er op

Zijn de genoemde ergonomische en sociale afwegingen gemaakt,

middeld, en - niet onbelangrijk - in iets als ‘bedrijfsbinding’: voegen

praktijk door werknemers zelf nogal divers te worden gewogen: de

zigheid van medewerkers. En voorraad houden als oplossing kost

werknemers zich soepel naar

balans tussen werk en privé ziet er zoals al gesteld niet voor iedereen

ook geld.

wanneer ze voor het bedrijf

hetzelfde uit. In plaats van het op afstand – en achteraf - bezien hoe

Ook bij arbeid is er dus een vraag- en een aanbodzijde. Het managen

nodig zijn? Een trits van wet

werknemers het door de planner gemaakte en door or en directie

daarvan bestaat eruit om die twee op elkaar af te stemmen, in plaats

telijke eisen, cao-bepalingen,

overeengekomen resultaat waarderen, is het uiteraard nog verstan

van de alom vigerende praktijk om de logica van de ene aan de an

ergonomische feitelijkheden,

diger een stapje verder te zetten en het vooraf gewoon te vragen.

dere op te leggen. Opleggen levert geen evenwicht, maar wrijving.

sociale- (werken op zondag)

Naast het vaststellen van nut en noodzaak van aanwezigheid zal

Misschien kost dat op korte termijn minder moeite, maar de vraag

en omgevingsfactoren (niet

een inventarisatie onder de werknemers van hun voorkeuren de ef

is of het ook minder kost.

iedereen houdt van vissen op

fectiviteit van het roosterplannen verhogen. Het opstellen van zo’n

dinsdag van 11.00 tot 16.00

wekelijkse of vierwekelijkse beschikbaarheidmatrix (zie voorbeeld

Werkeenheden

uur) leidt verder tot per me

op p. 12) wint uiteraard aan kracht als tevens een aantal kwalitatieve

Werkzaamheden komen niet uit de lucht vallen. Er is een samen

dewerker individueel gestelde

vragen voor een optimaal rooster aan bod komt. Bijvoorbeeld: is een

hang in de verschillende activiteiten om tot een product of dienst

wensen en dito begrenzingen.

vaste vrije dag belangrijk? Hoe lang mag de dienst maximaal duren?

te komen. Mensen werken veelal samen in productiestappen die

Niet altijd – en tegenwoordig

Hoe ver vooruit wil je jouw werktijden weten?

in werkeenheden worden afgehandeld, zoals blijkt uit begrippen

steeds minder - kan beloning

Gegroepeerd leveren dergelijke voorkeuren en antwoorden vaak ver

een adequate compensatie

assende uitkomsten en mogelijkheden op. Een aantal organisaties is

betekenen voor deze individu

inmiddels zover dat er van collectief naar individuele roostervorming

Jack van Tuyl is organisatieadviseur bij Basis & Beleid.
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Wanneer u dit leest, zit het eerste decen-

schud je het liefst van je af zoals regendrup-

nium van de 21ste eeuw er op. Het hadden

pels van je jas. Maar een zelfhatende overheid

glorieuze jaren moeten worden. Eind 1999

is de slechts denkbare begeleider van privati-

droomden we van een ‘nieuwe economie’.

sering en vrije marktwerking.

Economen van naam voorzagen een lange

Er is niets mis mee, integendeel zelfs, om

periode van hoge, inflatieloze groei door een

goederen en diensten zo veel mogelijk door

kwantumsprong in productiviteit. Europese

privaat ondernemerschap te laten voortbren-

regeringsleiders componeerden te Lissabon

gen. En vooral ook in vrij ondernemerschap,

een ronkende agenda die de Europese Unie in

dus in voortdurende concurrentie. Dus zijn

minder dan tien jaar zou transformeren tot de

terecht de ankerkettingen gekapt waarmee

meest dynamische, meest competitieve ken-

ondernemingen vastzaten aan een bescher-

niseconomie in de wereld met meer en betere

ming biedende samenleving.

banen en grotere sociale samenhang.

Maar met de gelijktijdige en onverbonden

We zijn tien jaar verder. Van het optimisme

Beschikbaarheidmatrix: inventarisatie werktijd voorkeuren per dag en per
uur

ronald de leij

ZORGWEKKEND

transformatie van de sociale zekerheid wer-

van toen is weinig meer over. Het is de grond

een publieksmedium, koop dan advertentie-

den ook de ankerkettingen gekapt die wer-

ingeboord door het knappen van de internet-

ruimte. Ten tweede, we hadden nog duidelij-

kenden over de grenzen van ondernemingen

zeepbel en de bankencrisis. Door ‘9/11’, de

ker op moeten schrijven wat ons voor ogen

en bedrijfstakken heen met elkaar en met de

getructe inval in Irak en de uitzichtloosheid

staat. Beter verdacht van blauwdrukken dan

samenleving verbonden. Over sociale cohe-

van ‘Afghanistan’. Door valse boekhouders

lezers laten puzzelen. En ten derde, menig

sie gesproken. Die ondoordachte en meer

en onverzadigbare aandelenschuivers. Zelfs

commentator toont zich zó bevangen door

door ressentiment dan verstand ingegeven

de uiteindelijke goedkeuring van het ‘Verdrag

angst voor welke toekomst dan ook dat hun

combinatie van handelingen leidt ertoe dat

Bij nieuwe tijden horen waarschijnlijk nieuwe of aanvullende regels.

van Lissabon’ en de benoeming van de eer-

commentaar vooral neerkomt op “Blijf met

het ‘vaste’ contract door het schudden en

Het is goed om daar in alle zorgvuldigheid met partijen over te com

ste vaste voorzitter van de Europese Raad

je rotpoten van ons rotstelsel af!”

dansen van de onderneming op de golven

municeren alvorens tot invoering ervan over te gaan. Wederom geldt

stemmen enkel nog tot vreugde om wat ze

Tien jaar na een oproep om de toekomst ter

van een open economie elke ‘vastigheid’ ver-

is overgeschakeld. Immers, als wensen verschillen hoeft het rooster

dat het belangrijk is dat zeggenschap voor werknemers ook in de

niet zijn: géén Europese Grondwet, géén

hand te nemen en onder meer te gaan wer-

liest en tezelfdertijd juist steeds belangrijker

patroon er niet per se voor iedereen hetzelfde uit te zien. Zeggenschap

beheerregels wordt opgenomen. Besteed in de besluitvorming aan

Europese president. En natuurlijk hebben we

ken aan grotere sociale samenhang, wordt

wordt omdat de bestaanszekerheid helemaal

over tijd krijgt zo in principe de meest optimale vertaling.

dacht aan het gegeven dat medewerkers hier onderling naar elkaar

een nieuwe Lissabon-strategie, nu gericht op

het verleden uit pure angst voor de toekomst

aan die arbeidsrelatie wordt opgehangen. Of

En de niet haalbaar geachte, maar wel gewenste flexibiliteit wordt

toe een beperkende factor zijn. In feite wordt hiermee namelijk te

2020. Want het beoogde resultaat van de vo-

zo zeer en zo angstvallig omklemd, dat een

heeft iemand ooit serieus gedacht dat werk-

toch gescoord door effectief op de variatie in werknemerswensen in

vens een vorm van sociale controle ‘geregeld’.

rige is in geen velden of wegen te bekennen.

uitnodiging om nu eens écht en zonder bom-

zoekenden met levenservaring (en/of met een

te spelen. Met een nulmeting vooraf is bovendien na een bepaalde

Op 11 november verscheen in de Volkskrant

bast werk van de toekomst te maken als valse

vlekje of het vermoeden van een vlekje) in be-

periode te evalueren of deze aanpak geslaagd is en welke zaken nog

Slimmer werken

de oproep ‘onze (arbeids)verhoudingen te

verlokking aan de kant wordt geschoven.

tekenende aantallen zouden mogen aanmon-

verbetering behoeven.

Duidelijk is wel dat het managen van arbeidstijden een spel van ge

ontvoogden’. Ik was mede-auteur van dat

Wat is er toch mis? Waarom zijn zoveel men-

steren op die dansende tobbes? Zo ja, waar

ven en nemen is. Het maken van afspraken vergt inzicht en vertrou

zogenaamde Baliemanifest, waarin wij een

sen zo bang geworden dat ze vluchten naar

zijn dan al die taskforces voor nodig?

Beheerregels

wen van de zogenaamde sociale partners.

pleidooi hielden om het arbeids- én het so-

de flanken van het politieke spectrum – áls

De Baliegroep pleit voor een sociaal bestel

Als de vertaling in werkbare arbeidstijden is gelukt en er overeen

Wat levert al dit uitzoekwerk nu op? In de eerste plaats inzicht en

ciale zekerheidsbestel grondig te hervor-

ze al niet verder getrokken zijn? Ik denk om-

waarin de samenleving aan alle werkenden

stemming over is bereikt met de or en/of de vakbond, is het aan

overzicht, in roerige tijden een schaars artikel dat rust en mogelijk

men. Heeft bovenstaande nu iets met deze

dat de ‘samenleving’ uit hun (en ons) leven

ruimte biedt om te werken, te ondernemen

vaarden ervan uiteraard van belang. Het moet ook in de praktijk

meer van het benodigde vertrouwen genereert. Ten tweede een ka

Balieoproep te maken? Zeker. Uit de com-

verdwenen is. Het is het gevolg van een over-

en zich te ontwikkelen. Over grenzen van

gaan werken. Niet te onderschatten is het omgaan met het uiteen

der waardoor intern beslissingen beter kunnen worden genomen

mentaren die al op de ochtend van publica-

heid die heeft geleerd een hekel aan zichzelf

arbeidsrelaties, ondernemingen en bedrijfs-

lopen van plan en werkelijkheid: meer of minder werkaanbod, verlof,

en begrepen, wat als zodanig al bijdraagt aan de resultaten. Ten

tie binnenkwamen, bleken zonneklaar drie

te hebben. In de retoriek van Ronald Reagan:

takken heen, in permanente verbondenheid

ziekte, nieuwe medewerkers, verandering van wensen, et cetera. Het

derde, niet onbelangrijk, een effect voor de langere termijn: de mo

zaken. Ten eerste, wil je zo’n oproep echt in

“Government is not the solution, govern-

met een stimulerende en ondersteunende sa-

is goed om daarvoor afspraken te maken en tot regelingen te komen.

gelijkheid om efficiency, duurzaamheid en werknemersbelangen

eigen hand houden en gebruik maken van

ment is the problem”. En een overheid die

menleving. We zijn er zó van vervreemd dat

Veel bedrijven hebben die al, zoals regels rond overwerk, opvang van

te combineren. Sommigen noemen dit sociale innovatie of slimmer

een hekel aan zichzelf heeft, kan niet anders

menigeen het in de Balieoproep niet heeft

verzuim, vakantieplanning, ruilen van diensten, toeslagen, facilitei

werken, wat gezien wordt als een manier om boven de middelmaat

Ronald de Le Ronald de Leij is directeur van het

dan een hekel hebben aan haar burgers die

kunnen ontdekken. Dat is niet alleen jam-

ten, communicatie van wijzigingen, en flexibiliteit.

uit te stijgen.

DECP en beleidsadviseur van AWVN.

er toch steeds weer een beroep op doen. Die

mer, het is vooral zorgwekkend.
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Adviesrecht bij overname

Or zegt te snel ja
Bij de overname van een bedrijf heeft de or adviesrecht. Meestal adviseert hij positief. Volgens Frank Hendriks
gaan or’en echter te snel akkoord. Ze moeten zich niet laten leiden door de argumenten van de nieuwe of oude
eigenaar, maar hun eigen afweging maken.

3: Hoe groter hoe sterker

terreinen, bedrijfsmiddelen, etc.). De or moet daarbij aan een

In een onderzoek van Hay Consultants en de Sorbonne Universiteit

aantal zaken denken. In de eerste plaats moet de or de ‘verborgen

werd vastgesteld dat slechts 9% van de overnames leidt tot het

gebreken’ van het bedrijf in de discussie met de koper betrekken.

gewenste resultaat. In Nederland trekt professor Hans Schenk de

Laat de koper weten wat hij koopt, dan verspeelt hij de mogelijkheid

conclusie dat ongeveer 85% van de overnames geen succes heeft.

om straks te reorganiseren ten koste van personeel. Denk niet dat

Deze onderzoeken concentreren zich grote overnames. Over kleinere

dit overbodig is omdat de koper toch zelf due diligence onderzoe

overnames zijn minder onderzoeksgegevens bekend. Maar onder

ken heeft laten doen en de financiers bereid zijn te financieren. Als

steuning van de stelling dat overnames leiden tot succes is er ook

kopers en financiers zich terdege op de hoogte stellen, waarom

niet.

kopen ze dan zo vaak een kat in de zak? Als bijvoorbeeld het meer
jarenplan bij de overname laat zien dat omzet en cashflow een veel

4: Versterking van de marktpositie

stabieler en/of positiever beeld laten zien dan in het verleden, laat

Als reden voor de overname wordt vaak een betere marktpositie

je dan niet te snel aanpraten dat de problemen uit het verleden

De hausse in overnames is weliswaar door de kredietcrisis tijdelijk

ondernemingen binnen hetzelfde concern), meeliften op klanten

gegeven: op de inkoopmarkt omdat door samengaan de inkoop

zijn opgelost.

voorbij, maar de overname-activiteit zal vroeg of laat weer op gang

van zusterbedrijven, schaalvoordelen via shared services en finan

kracht wordt versterkt of op de markt voor eindproducten omdat

Als tweede kan de or bezwaar maken tegen de sociale gevolgen van

komen. Potentiële kopers laten zich in grote lijnen in twee groepen

cieringscondities.

marktleiders betere prijzen of tarieven kunnen vragen. De effecti

de overname. Gebruikelijk is dat gevraagd wordt naar garanties

viteit van deze strategie wordt meestal overschat. Inkoopvoordelen

voor handhaving van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden;

zijds financiële partijen (investeerders, private equity ondernemin

2: Groei onder de nieuwe eigenaar

kunnen alleen worden gerealiseerd als de leveranciers tot op heden

als die niet bij aanvang zijn geborgd, heeft de or die in beroep wil

gen).

Omdat de oude eigenaar ‘niets meer wil’ met het bedrijf zou het

een te hoge prijs konden vragen voor hun goederen of diensten. Dat

tegen het besluit een sterk punt omdat ‘geen redelijke afweging is

Op het eerste gezicht zijn er een hoop aannemelijke argumenten

bedrijf beter op zijn plaats zijn bij de nieuwe eigenaar. Daar wordt

is meestal niet het geval. En de mededingingswetgeving voorkomt

gemaakt van alle betrokken belangen’. Dat is geen garantie voor

voor een overname. Soms blijken die achteraf valide te zijn, maar

de onderneming weer kernactiviteit en dus zal de onderneming weer

al te dominante posities. Bovendien vertrekken klanten. Zij willen

succes bij de Ondernemingskamer, maar ondernemingsraden

heel vaak ook niet. We noemen de vijf meest gebruikte argumen

kunnen groeien. Maar de nieuwe eigenaar koopt niet het bedrijf,

niet door een overname in de armen van concurrenten gedreven

hebben pas in laatste instantie de Ondernemingskamer nodig om

ten.

maar het marktaandeel, de distributiekanalen of de know how die

worden. Als ze daar hadden willen kopen, hadden ze dat daarvoor

invloed te hebben. Vaak schrikt het klimaat binnen de onderne

hij zelf niet heeft. Om productiecapaciteit zit de koper zelden ver

wel gedaan. Of ze willen wel blijven, maar voor een lagere prijs. Als

ming dat ontstaat als de or dwars gaat liggen bij een overname de

1: De oude eigenaar zit in de weg

legen. En om personeel meestal ook niet, of het moet personeel

ze gekozen hebben voor de hogere prijs maar betere kwaliteit van

Een veelgebruikt argument is dat de onderneming door de ver

zijn met zeer bijzondere technische kennis of commerciële relaties.

bedrijf A en bedrijf B koopt bedrijf A, dan verwachten klanten ook bij

koop bevrijd wordt van het juk van de huidige eigenaar. Binnen

Maar dan gaat het altijd om een kleine minderheid van het over te

bedrijf B de kwaliteit van A, maar voor de prijs van B.

concerns bestaan immers procedures. Administratieve proce

nemen personeel.

dures zijn nodig voor een betrouwbare en consistente rappor

Als de nieuwe eigenaar een financiële partij is, dan is de ervaring dat

5: Bedrijf en werknemers hebben hetzelfde belang

tage. Boekhoudregels moeten boekhoudschandalen voorkomen.

alleen investeringen met een zeer korte terugverdientijd nog goed

Als er voor het bedrijf onmiskenbaar voordelen zitten aan een over

Besluitvormingsprocedures voorkomen dat concurrerende besluiten

gekeurd worden. De overgenomen onderneming is maar heel tijde

name, dan is nog niet gezegd dat dit ook voor werknemers de beste

worden genomen. Investeringen moeten worden aangevraagd om

lijk ‘kernactiviteit’ bij deze investeerders, die in het algemeen na vijf

keus is. Als er kans is op synergie door de overname, dan is de keer

afweging met andere investeringen mogelijk te maken en gaan dus

tot zeven jaar weg willen zijn. Hun ‘kernactiviteit’ is winst maken met

zijde boventalligheid van personeel. Bij overnames door een stra

soms niet door. Ook kan er sprake zijn van gedwongen winkelne

financiële constructies. Als de or kanttekeningen maakt bij de finan

tegische partij is banenverlies bijna onvermijdelijk, omdat er altijd

ring, zo niet voor halffabricaten dan toch wel voor shared services

ciering van de overname, krijgt hij geruststellende verklaringen over

overlap is (al is het maar alleen in de overhead).

(concerndiensten op het gebied van hr, financiën, en it). De kosten

de enorme omvang van het vermogen van die investeringsfondsen.

‘Harde factoren’ als arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid kun

van het hoofdkantoor nemen soms een prominente plaats in op de

Natuurlijk beschikken die over grote fondsen, maar dat vermogen is

nen worden veiliggesteld, maar als de arbeidsvoorwaarden beter zijn

winst- en verliesrekening.

niet beschikbaar. Private equitymaatschappijen hebben hun fondsen

dan bij de overnemende partij, komt daar vroeg of laat de discussie

Dat is straks allemaal voorbij, is de belofte in de adviesaanvraag. Is

gevormd door aan derden te beloven daar forse rendementen mee

over. Bovendien kunnen werknemers nooit worden beschermd tegen

dat zo? Er zal alleen sprake zijn van vooruitgang bij overname als

te behalen. Dat lukt alleen als minimaal eigen vermogen in onder

de immateriële factoren als nieuwe bazen, nieuwe collega’s en een

er iets aantoonbaar mis is in het concern dat verkoopt. Procedures

nemingen wordt gestoken en vooral veel schuld.

nieuwe cultuur. Niets is zo frustrerend als anders te moeten werken,

zijn ook na overname nodig, investeringen zullen meestal minder

Inderdaad worden sommige bedrijven succesvoller na een overname

niet omdat de andere procedure beter is, maar omdat die werkwijze

makkelijk afkomen door de afgenomen financiële mogelijkheden,

door private equity. Maar een oorzakelijk verband is meestal niet

standaard is bij de overnemende partij.

en gedwongen winkelnering is alleen erg als dat niet marktconform

aanwezig. De belangrijkste bijdrage van private equity is vooral een

gebeurt.

beter beheer van werkkapitaal. Als je je leveranciers later betaalt,

Adviesrecht

Bovendien blijven de voordelen die de onderneming had bij de

hoef je minder geld te lenen en kun je de schulden terugbrengen.

De or heeft adviesrecht op basis van artikel 25 van de WOR als de

oude eigenaar buiten beschouwing, zoals interne klanten (andere

Het gaat echter mis als de omzet niet blijft groeien en de marge

zeggenschap over een onderneming wordt overgedragen aan een

daalt. In tijden van crisis gebeurt dat allebei.

andere partij. Zeggenschap overdragen kan door de verkoop van

verdelen: enerzijds strategische partijen (concurrenten) en ander

Frank Hendriks is organisatieadviseur bij Basis & Beleid.

aandelen, maar ook door de verkoop van bezittingen (gebouwen,
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potentiële koper meer af dan de verwachte juridische uitkomst van

Belang management

beroepsprocedures.

In de zevende plaats moet de or rekening houden met het persoon

Ten derde is het van belang te bedenken dat ‘harde garanties’ op

lijk belang dat het management heeft bij het doorgaan van de over

het gebied van arbeidsvoorwaarden en/of werkgelegenheid niet

name. De or moet dan wel weten hoe groot dat belang is. Inzicht in

bestaan. Gewijzigde omstandigheden gelden als legitieme rede

de toekomstige positie van het management en de eventuele reten

nen om afspraken niet na te komen. Een afspraak heeft dus pas

tiebonussen is dus nodig om de argumenten van het management

zin als de omstandigheden waarin deze wordt nagekomen zo exact

op juiste waarde te kunnen schatten. De or moet daarom informatie

mogelijk zijn gedefinieerd, bijvoorbeeld “als de omzet niet meer

vragen over de plannen met betrekking tot (de beloning van) het

dan 5% achterblijft op de verwachting zal de werkgelegenheid niet

management na de overname.

afnemen”, én als degene die de garantie afgeeft in staat is om die

En als laatste zouden or’en - als de overname het voordeel van de

garantie na te komen. Als koper X bedrijf Y koopt en de directie van

twijfel krijgt - een aandeel moeten eisen in de verkoopopbrengst

Y zegt aan de or toe dat arbeidsvoorwaarden niet zullen verslechte

als onderdelen van het bedrijf weer worden doorverkocht , in de
vorm van een exit-bonus voor

ren, moet de or zorgen dat X
garant staat. Daar hoort bij
dat gecontroleerd wordt of X
zelf daarvoor voldoende ver
mogend is en zo niet, of er

Ondernemingsraden moeten zich niet

het personeel. Van die moge

laten leiden door de argumenten van

gemaakt. Als er uiteindelijk dan

de oude of nieuwe eigenaar

aan het avontuur van inves

een aandeelhouder is van X
die garanties kan afgeven.

lijkheid wordt te weinig gebruik
toch moet worden meegedaan
teerders en het management al
rijkelijk beloond is met retentie

Financiering overname

bonussen, laat dan de werknemers ook maar meeprofiteren in ruil

De or moet zich in de vierde plaats ook bemoeien met de verkoop

voor het risico dat wordt geaccepteerd.

prijs. Iedere cent die betaald wordt gaat ten koste van het vermogen
van de nieuwe eigenaar en komt ten goede aan de verkoper. Aan de

Eigen afweging

vooravond van de kredietcrisis werd de vermenigvuldigingsfactor

Bij verkoop krijgt de or een adviesaanvraag. Hij geeft dan in de

(multiplier: de factor die de verhouding laat zien tussen de verkoop

meeste gevallen, al dan niet met tegenzin, uiteindelijk groen licht.

prijs en de cash flow) steeds hoger. Maar ook al konden verkopers

Een kritischer houding is gewenst. In het verkoopproces heeft de or

steeds meer vragen en konden kopers steeds meer middelen gene

met twee spelers te maken. Als eerste met de oude eigenaar die van

reren om het avontuur aan te gaan, toch werd ook in die periode de

het bedrijf af wil en liever cash heeft dan een onderneming So what?

verkoopprijs zelden een onderwerp van advisering.

Dat is het probleem van de eigenaar, niet van de ondernemingsraad.

De or kan ten vijfde ook adviseren over de hoogte van de schuld die

Daarnaast heeft de or te maken met een nieuwe koper die wel over

wordt aangegaan. Nog niet zo lang geleden werd een onderneming

tuigend komt uitleggen waarom hij het bedrijf zo graag zou willen

als gezond beschouwd als het eigen vermogen minimaal 30% van

hebben, maar in de meeste gevallen slechts geïnteresseerd is in een

het balanstotaal bedroeg. Die norm werd toegepast bij een bedrijf

deel van de onderneming en anders het bedrijf binnen vijf tot zeven

dat ook nog voor een deel gefinancierd wordt met niet rentedragend

jaar wil doorverkopen.

vreemd vermogen. De verhouding van het eigen vermogen ten op

Ondernemingsraden moeten zich niet zo snel laten leiden door de

zichte van rentedragende schulden ligt hoger, bijvoorbeeld 50/50.

argumenten van de oude of nieuwe eigenaar. Want als het bedrijf

In de overnamehausse voor het uitbreken van de kredietcrisis liep

verkocht wordt aan een strategische partner heeft de integratie van

het aandeel van eigen vermogen echter terug naar soms 20%. De

bedrijven vaak grote gevolgen voor de werkgelegenheid en als het

overname werd dan voor circa 80% gefinancierd met rentedragend

gekocht wordt door een financiële partij, zit het vervolgens tot de

vreemd vermogen. Hoewel er geen exacte grens kan worden aange

nek in de schulden. Ondernemingsraden moeten hun eigen afwe

geven voor het aandeel eigen vermogen, is het van belang dat de or

ging maken. In plaats van het accepteren van een overname als een

daar een ondergrens voor definieert.

fait accompli en zich te focussen op beperking van de schade voor

Als zesde moet de or kritisch kijken naar de rente- en aflossingsver

werknemers, zouden ondernemingsraden primair de vraag moeten

plichtingen die ontstaan door de overname. De financiering van de

beantwoorden: is overname door deze partij wel wat wij willen en

overname doet een grote aanslag op de vrij besteedbare cashflow,

zijn de risico’s verantwoord? Als het antwoord is dat het bedrijf op

ook al suggereert het meerjarenplan altijd dat er geen problemen

deze manier beter niet verkocht kan worden, dan moet de or het

zullen zijn.

probleem weer terugleggen waar het hoort: bij de oude eigenaar.
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De kennisintensieve organisatie in 2020

Grenzen onderneming vervagen

kabelbedrijf kwijt. De discussie tussen gebruikers levert UPC veel

Arbeidsverhoudingen

(gratis!) marketinginformatie op die gebruikt wordt voor de verbe

Wat betekenen deze trends voor de werknemers in 2020? Zij lijken

tering van de dienstverlening.

de winnaars te zijn van de nieuwe tijd. Zij kunnen hun talenten maxi
maal tot waarde brengen door nieuwe vormen van samenwerking te

In kennisland Nederland voltrekt zich een stille revolutie, meent Edwin Lambregts. De grenzen van organisaties

Krappe arbeidsmarkt

zoeken. Bijvoorbeeld door zich in te laten huren voor open innovatie,

De derde trend voltrekt zich op de arbeidsmarkt. Die wordt struc

of door als zzp’er door het leven te gaan. Maar zal de moderne ken

tureel krapper. Dankzij de verzilvering van de babyboomgeneratie

niswerker niet het sociale verband gaan missen dat een bedrijf toch

heeft de jonge werknemers straks de banen voor het uitkiezen. We

ook is? Hoe zal de balans tussen werk en vrije tijd veranderen? Gaan

worden langzaam maar zeker geslecht door oprukkende technologie, open innovatie en de komst van de werk-

nemen afscheid van Yup, Dink, Yiff en Limer. De nieuwe generatie

we straks meer gevallen krijgen van vereenzaming of burn-out?

nemer 2.0. Deze omwenteling doet zich met name voor in de bedrijven en instellingen met veel kenniswerkers.

werknemers duiden we aan met Werknemer 2.0, Homo Zappiëns,

De kennisintensieve onderneming zal er in 2020 anders uit zien. Met

In 2020 zullen organisaties er dan ook heel anders uitzien.

Screenager, Einstein Generation en Generatie Y.

wie en wanneer wordt samengewerkt, zal per project verschillen.

De nieuwe generatie hoogopgeleide werknemers die in de komende

Het kantoorgebouw wordt een ontmoetingsplek of zal in sommige

jaren de arbeidsmarkt binnenstroomt, is opgegroeid in de digitale

gevallen zelfs geheel verdwijnen. De grenzen van de onderneming

Bij organisaties denken we haast automatisch aan tastbare en grijp

van het kantoor zal veranderen van werklocatie naar ontmoetings

wereld en heeft dus geen last van aanpassingsproblemen. Hij of zij

worden fluïde. Het wordt dus meer een kwestie van organiseren dan

bare zaken. Mensen in een kantoorpand bijvoorbeeld. Of een fa

plek. Nieuwe werkconcepten, zoals Het Nieuwe Werken, spelen hier

is gewend in netwerkverband te opereren, is gehecht aan vrijheid,

van organisatie. In zo’n setting zijn zaken als binding, sociale co

briekslocatie met stampende machines. Misschien aan het harkje

handig op in.

kent van nature weinig drempels bij het delen van (bedrijfs)kennis

hesie en bedrijfscultuur veel minder vanzelfsprekend. Hoe stuur je

en wil zich via het werk graag ontwikkelen. Bedrijven zullen zich aan

dan nog effectief veranderingen aan? Worden arbeidsvoorwaarden

van het organogram. Of een opsomming van functies met fte’s.
Decennialang zijn we gewend geraakt aan het idee van een orga

Open innovatie

moeten passen om deze veeleisende (en verwende?) werknemers te

nog collectief per cao geregeld? Welke gevolgen hebben vervagende

nisatie als een vast begrensd gegeven. Maar intussen verandert de

De tweede trend richt zich op innovatie. Ondernemingen zien in

binden en te boeien. Het is te verwachten dat de nieuwe generatie

organisatiegrenzen voor thema’s als leiderschap en coördinatie? En

wereld razendsnel. En onze manier van werken verandert mee. Er zijn

toenemende mate in dat zij voor hun vernieuwing afhankelijk zijn

zich weinig aan zal trekken van de grenzen van de onderneming. Zij

voor de arbeidsverhoudingen? Die waren binnen de grenzen van de

drie trends die de grenzen van de organisatie doen vervagen.

van partijen buiten het eigen bedrijf. Door de korte levenscyclus

voelen zich gebonden aan hun professie, en niet zo zeer aan hun

organisatie nog relatief duidelijk. De werknemer ging een contract

van producten en diensten is het niet meer mogelijk om alle inno

werkgever.

aan met zijn werkgever, waarbij hij in ruil voor betaling arbeidskracht

Communicatiemiddelen

vatie binnen de poorten van de eigen organisatie te ontwikkelen.

Het is trouwens maar de vraag of de nieuwste generatie werknemers

verleende (de ruilrelatie), accepteerde dat hoger geplaatsten in de

De eerste trend zijn de nieuwe communicatiemiddelen. Met de

Daarvoor ontbreekt het aan kennis, tijd en geld. Er zijn veel meer

geïnteresseerd zal zijn in een vaste baan. Wellicht blijven zij liever

hiërarchie hem mochten vertellen wat hij moest doen (de gezagsre

opkomst van nieuwe internettechnologie zijn de technische mo

slimme mensen buiten de onderneming dan erbinnen. Daarom

zelfstandig en laten zich per project inhuren. Het aantal zzp’ers stijgt

latie) en hij samenwerkte met andere werknemers om een gezamen

gelijkheden om op afstand met elkaar te communiceren en samen

maken organisaties steeds vaker gebruik van de input van klanten,

al jaren. Hun belang zal na de recessie alleen nog maar toenemen.

lijk resultaat te bereiken (samenwerkingsrelatie). De vervagende

te werken enorm toegenomen. Niet minder belangrijk is dat on

leveranciers en concurrenten via open innovatie. Niet degene met de

Dit stelt bedrijven voor de uitdaging om nieuwe contractuele ver

grenzen van de onderneming zullen de arbeidsverhouding op al deze

dertussen ook de prijs van bandbreedte is gedecimeerd. Hierdoor

beste ideeën wint de concurrentiestrijd, maar degene die de beste

bintenissen aan te gaan.

punten fundamenteel wijzigen.

kon internet uitgroeien tot een nutsvoorziening. Mobiele telefoon

interne en externe ideeën weet te combineren tot een goed werkend

en e-mail zijn in zeer korte

businessmodel.

Impact

tijd standaard geworden.

Er zijn veel meer slimme mensen

Kennis wordt steeds minder

De drie trends en de gevolgen daar

vaak een bron van verdedigbaar

van voor de manier waarop het werk

buiten de onderneming dan erbinnen

concurrentievoordeel en wordt

in de toekomst is georganiseerd,

daarom gedeeld met anderen.

zijn met name van belang voor ken

Organisatievermogen wordt

niswerkers in ondernemingen waar

die in bedrijfsnetwerken is opgeslagen wordt steeds vaker overal en

daarentegen steeds belangrijker. Inmiddels zijn vele voorbeelden

tijd- en plaatsonafhankelijk werken

altijd via internet benaderbaar.

van deze trend zichtbaar. Ik zal er hier een paar noemen.

mogelijk is. Natuurlijk zijn er vele

Door al deze communicatiemiddelen is het niet meer nodig dat ken

Procter & Gamble maakt veelvuldig gebruik van crowdsourcing door

beroepen en typen organisaties die

niswerkers op vaste tijden naar het werk gaan. In plaats daarvan

internetgebruikers actief te laten participeren in de ontwikkeling van

niet aan deze criteria voldoen. Denk

kunnen zij aan het werk wanneer en waar zij maar willen. Steeds

nieuwe producten. Naar eigen zeggen speelt open innovatie inmid

daarbij bijvoorbeeld aan de gezond

vaker zal de voorkeurswerkplek van de medewerker de eigen wo

dels een rol in de helft van alle productintroducties.

heidszorg, de bouw, call centra, de

ning zijn. Dit geeft de medewerker veel vrijheid (maar ook verant

Ondertussen stelt Google de broncode van zijn toekomstige bestu

horeca en de logistieke dienstverle

woordelijkheid) om zelf zijn eigen werk in te delen. Het is niet altijd

ringssysteem Chrome OS als open source beschikbaar voor soft

ning. Voor de bedrijven in deze sec

duidelijk meer waar het werk stopt en de vrije tijd begint. De functie

wareontwikkelaars. Daarmee heeft Google in één klap toegang tot

toren zal de impact naar verwachting

meer potentiële innovatiecapaciteit dan Microsoft Windows.

kleiner zijn. Het interessantst zijn de

Edwin Lambregts is als managing consultant verbonden aan adviesbureau

Tot slot nog een voorbeeld van Nederlandse bodem. Op het forum

bedrijven die een mix kennen tussen

Berenschot. Tevens is hij oprichter en hoofdredacteur van www.innovatiefor

van het Nederlandse kabel- en mediabedrijf UPC kunnen klanten en

kenniswerk en andere typen werk.

ganiseren.nl, het platform voor sociale innovatie en slimmer werken.

geïnteresseerden al hun vragen, opmerkingen en klachten over het

Zal hier een tweedeling ontstaan?

Datzelfde zal gebeuren met
diensten als chat, voip, online
workspaces, twitter, wiki’s en
social media. Ook informatie
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Slecht bestuur en toezicht in de zorg

Governancestructuur

tingsvorm zoals gezegd de gangbare rechtsvorm. De meeste zorgin

Een poging om tot effectief toezicht te komen is de toolkit ‘Toezicht

stellingen hebben gekozen voor het raad van toezichtmodel. Dit be

Laat alle partijen meepraten

zorginstellingen’. Daarin zijn welgeteld 24 lijstjes opgenomen met

tekent dat er een directie of raad van bestuur is die het besturen van

aandachtspunten.3

Die dienen volgens de handleiding gevolgd te

de stichting tot taak heeft. De raad van toezicht houdt toezicht op

worden om het toezicht te professionaliseren. Maar je mag veron

het functioneren van het bestuur. Maar daarnaast zijn er nog de on

derstellen dat 24 lijstjes om het toezicht te organiseren niet bijdraagt

dernemingsraad en de cliëntenraad.5 Dat maakt dat er vier partijen

aan de effectiviteit.

een rol spelen in de besluitvormingsarena. Voor ziekenhuizen komt

Bestuurders bij zorginstellingen maken er regelmatig een puinhoop van, net als de raad van toezicht die het

Het grote probleem lijkt te liggen in de governancestructuur. Als er

daar nog de medische staf bij. Tezamen zijn deze organen in elke

bestuur slecht controleert. Volgens Jan de Roos en Antoinetta Eikenboom is dat niet zo raar. Door de governance-

bestuurders van ziekenhuizen weggestuurd worden is er meestal

instelling betrokken bij de beantwoording van de allerbelangrijkste

structuur heeft de toezichthouder geen enkele band met belangrijke spelers als cliënten en de ondernemings-

sprake van een vast patroon: ze zijn bij het voeren van een verstrakt

vraag: hoe verlenen we binnen onze instelling de best mogelijke zorg

financieel beleid in conflict geraakt met de medische staf met zijn

voor onze patiënten tegen aanvaardbare kosten? De verschillende

vaak dure wensen. Vervolgens gaan ze het onderhandelingsspel aan.

belangen moeten daarin gepast worden: de patiënten, de verschil

Als dat niet goed gespeeld wordt kan de raad van toezicht, als derde

lende soorten medewerkers en de medische staven.

raad. Terwijl juist die band veel leed kan voorkomen.
De voorbeelden van mismanagement in de zorg zijn legio. Zo ging

commerciële ondernemingen. Maar dan wel ondernemingen die

betrokken partij, alleen de bestuurder aanspreken. De medische staf

Meavita ten onder, het op één na grootste bedrijf voor thuiszorg in

opereren in een markt met beperkingen, die misschien wel een

tot de orde roepen kan niet, want er loopt geen hiërarchische lijn van

Weinig samenhang

Nederland, dankzij wanbeleid van macho-bestuurders. Ten koste

volslagen pseudomarkt is. Daarbij werd het governancemodel uit

het toezicht naar de staf. Uiteindelijk sneuvelt de bestuurder, want

De werkelijke reden voor de niet-effectieve relaties in de zorg is dat

van veel werkgelegenheid en euro’s steun kon de zaak gesaneerd

het bedrijfsleven gekopieerd met een raad van toezicht en raad van

“je stuurt immers niet een elftal naar huis.”4

in de praktijk de vier kernorganen van de organisatie meestal juist

worden. Dan Philadelphia, dat met Woonzorg en Evean fuseerde tot

bestuur, inclusief bijbehorende beloning en codes en regels (in na

De gehanteerde governancestructuur blijkt dus een model met in

niet in onderlinge samenhang opereren. Normaal is er al weinig

het megaconglomeraat Espria. Het bestuur en de raad van toezicht

volging van de code Tabaksblatt).

gebouwde beperkingen te zijn. Wat nu als er meer partijen op het

uitwisseling, maar ook bij belangrijke besluiten zoals fusies is er

moesten na fikse druk van personeel, bonden en or vertrekken van

Het werken in een nieuwe marktordening vraagt een geweldig aan

toneel verschijnen? Leidt dat niet tot meer stabiliteit, onderlinge

nauwelijks of geen contact tussen de raad van toezicht en de on

wege verregaand wanbeleid. Of neem de IJsselmeerziekenhuizen

passingsvermogen van bestuurders en medewerkers in de zorg. Het

correctie en vooral tot een beter toepasbaar model voor de zorgin

dernemingsraad, de raad van toezicht en de cliëntenraad of tussen

in de polder, die jarenlang slecht functioneerden en waar niemand

is duidelijk dat niet iedereen deze slag heeft kunnen maken tot dus

stelling? Een model dat zich rekenschap geeft van het feit dat instel

ondernemingsraad en cliëntenraad onderling. Er loopt op z’n best

ingreep. Gevolgen? Veel ruzies, falende zorg, onderlinge intimidatie

ver. Ondanks de codes vlogen veel bestuurders en toezichthouders

lingen in de zorg maatschappelijke ondernemingen zijn, die dan ook

een papierstroom tussen deze partijen. De raad van bestuur stoomt

en grote tekorten.

uit de bocht.

op een maatschappelijke manier bestuurd moeten worden. Winst

door op basis van een vaak algemeen en vaag mandaat van de raad

is niet het eerste oogmerk, maar wel een kwalitatief goede zorg.

van toezicht. De bestuurders worden dan voortgedreven door zoiets

Het gaat hier om falende bestuurders, geëscorteerd door wegkij
kende toezichthouders, die niets zien, niets willen zien of niet op

Twee soorten relaties

De partijen die daarbij betrokken zijn, dienen in een stakeholder

als missionair aandoend leiderschap en de toezichthouders letten

kunnen tegen egocentrische bestuurders. Jaarlijks groeit het aantal

De vraag is hoe dat komt. In een artikel over de relatie tussen bestuur

model bij de besturing en beleidsvorming betrokken te worden. Je

niet op of zijn niet voldoende bekwaam om tegenspel te bieden.

zorgbestuurders dat wordt ontslagen. De gemiddelde houdbaar

en toezicht in de zorg onderscheidt Odette Moeskops twee soorten

spiegelen aan het grote bedrijfsleven heeft dan in dit geval maar

De bestuurder opereert als een spin in het web en houdt de andere

heidsdatum van een zorgbestuurder is drie jaar.1 Nu zal er niet altijd

relaties: effectieve en niet-effectieve.2 Haar voorzichtige schatting is

beperkt zin.

organen het liefst zo ver mogelijk uit elkaar. De regie over het be

sprake zijn van wangedrag, maar duidelijk is dat deze ijsberg slechts

dat slechts de helft van het bestuur en toezicht van maatschappelijke

Wie kunnen er dan deelnemen aan het spel? In de zorg is de stich

sluitvormingsproces mag onder geen beding verstoord worden. Als

met een topje boven het water uitsteekt.

instellingen een effectieve relatie kent. Die wordt vooral gekenmerkt

Leergang voor
vakbondsbestuurders

ten, waardering en respect tonen en bovenal elkaar de organisatie

In de wereld van de zorg zijn bestuur en toezicht sterk op elkaar

durven toe te vertrouwen. In een effectieve relatie is voortdurend

aangewezen. Ze dienen een goede tandem te vormen. Er zijn geen

bezinning op de elkaars rol en de onderlinge relatie. Er is openheid

aandeelhouders die nog eens tussen beiden kunnen komen en de

in de contacten met de organisatie, inclusief de ondernemingsraad

overheid houdt zich op een steeds grotere afstand. In het maatschap

(altijd wel in het bijzijn van of toestemming met de bestuurder). Kort

pelijk middenveld tussen markt en overheid waar de zorg deel van

samengevat: het is zoeken naar gelijkwaardigheid.

In samenwerking met professor Jaap Paauwe

leergang bestaat uit acht bijeenkomsten, elk met een

uitmaakt, overheersen de stichtingen. Ze kennen geen eigenaren en

In een niet-effectieve relatie is er sprake van afstand tussen de voor

van de Universiteit van Tilburg (Departement

college en een praktijkgedeelte waarbij opdrachten

dat maakt ze kwetsbaar.

zitters van raden van bestuur en toezicht. Men blijft uit elkaars buurt

Personeelwetenschappen) heeft Basis & Beleid een

van de deelnemers besproken worden. Onderwerpen

De terugtrekkende overheid moet leiden tot meer marktwerking en

en vertoont formeel gedrag. In een defensieve variant doet de be

gecertificeerde leergang over hrm en arbeidsverhou

die aan bod komen zijn: strategisch hrm, arbeidsver

concurrentie en daarmee tot kwaliteits- en efficiencyverbetering. De

stuurder zijn best om het toezicht tot een minimum te beperken.

dingen ontwikkeld die speciaal bedoeld is voor vak

houdingen en arbeidsvoorwaardenvorming, flexibili

overheid staat alleen nog garant voor de algemene betaalbaarheid,

Hij heeft dan geen vertrouwen in de competenties van het toezicht

bondsbestuurders in de Nederlandse vakbeweging.

sering van de arbeid, medezeggenschap, diversiteit

beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg.

en wil de organisatie er daarom niet aan toevertrouwen. Dan is er

Bij hrm is doorgaans het managementperspectief

in organisaties, kwaliteit van de arbeid en vakbonds

Zorginstellingen worden geacht zich steeds meer op te stellen als

geen debat, beleidsplannen of meerjarenvisies zijn niet bespreek

uitgangspunt. In deze leergang wordt een pluralis

trategieën. In januari 2010 gaat de derde jaargang

baar en er wordt niet over de risico’s en kansen van de organisatie

tische benadering gekozen, waarbij gestreefd wordt

van start, met deelnemers van FNV Bouw, CNV

gesproken.

naar een balans tussen organisatie- en werknemers

Vakmensen, FNV Kiem, FNV Bondgenoten en de AOb.

belang, tussen efficiency en rechtvaardigheid. De

De vierde jaargang staat gepland voor begin 2011.

Jan de Roos en Antoinetta Eikenboom zijn organisatieadviseur bij Basis &
Beleid.
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Nieuws van de Maliebaan

wordt door onderling vertrouwen. Dat betekent elkaar in de rol la

Tandem

21

een ondernemingsraad zelf het initiatief neemt tot contact met de

plaats wil zij het aantal commissariaten bij beursgenoteerde onder

raad van toezicht omdat men er bij de bestuurder er niet meer door

nemingen en bij grote stichtingen (waaronder grote zorginstellin

heen komt, leidt dit nogal eens tot een woedende reactie van de

gen) tot vijf beperken. Dit is een belangrijk signaal dat het lidmaat

Duurzame cacao

raad van bestuur en/of tot een afwerende houding van de raad van

schap van een raad van toezicht niet meer gezien mag worden als
een erebaantje. Daarnaast is er het nieuwe wetsvoorstel Wet cliën

De verhalen over uitbuiting van cacaoboeren door bedrijven in de cacaosector zijn bekend. Volgens Paul Elshof

toezicht.
Een voor de organisatie ontoegankelijke raad van toezicht, die al

tenrechten zorg (Wcz), die in 2011 in werking moet treden. Behalve

leen ‘drijft’ op informatie van de bestuurder is vragen om moei

een uitbreiding van de rechten van individuele cliënten, zal daarin

lijkheden, zeker in gecompliceerde situaties. Een goede raad van

ook de positie van de cliëntenraad worden versterkt. Dit zal waar

In 2007 vond in Ghana de eerste rondetafelconferentie voor een duur

vakbonden. Inmiddels is een dergelijke samenwerking ook in België

toezicht organiseert (ook) zijn eigen informatiestroom en verkleint

schijnlijk gebeuren door in een aantal gevallen, waaronder fusies,

zame cacao-economie plaats. Daar namen ook twee vakbondskader

tot stand gebracht.

zo de vaak gevoelde afstand tot de organisatie. Cliëntenraad en on

het verzwaard adviesrecht te vervangen door het instemmingsrecht.

leden uit de Nederlandse cacao-industrie aan deel. Dat leidde binnen

Daarnaast werken we nauw samen met medezeggenschapsorganen.

dernemingsraad, maar ook de medische staf of verpleegkundige

Bovendien zullen bestuurders van zorginstellingen dan de meer

FNV Bondgenoten tot de oprichting van een Werkgroep Duurzame

In Nederland praten we met ondernemingsraden bij de betrokken be

adviesraad dienen de gesprekspartners te zijn. Kennis van de werk

waarde van een fusie moeten aantonen. Alle belanghebbenden, zo

Cacao, die als doel had vakbondsmacht te ontwikkelen en interna

drijven om te kijken wat voor rol zij kunnen spelen bij het duurzaam

vloer kan een noodzakelijke correctie of aanvulling zijn op de veron

als cliëntenraden en ondernemingsraden maar ook zorgkantoren en

tionaal te bundelen om tot een duurzame cacaoketen te komen.

maken van de cacaosector. En de eerste gesprekken met de Europese

derstelde werkelijkheid in de top van de organisatie. Een dergelijke

gemeenten, dienen hierbij betrokken te worden. In het wetsvoorstel

Inmiddels is dit uitgegroeid tot een wereldwijd vakbondsproject.

or’en binnen Nestlé, Kraft Foods, Cadbury, Mars, Ferrero en Lindt &

informatievoorziening is in onderlinge afspraken vast te leggen. Dat

wordt ook het enquêterecht van cliëntenraden versterkt. Zoals be

Vanaf de aanvang waren we ons ervan bewust dat een dergelijk pro

Sprungli vinden binnenkort plaats. Voor het management van deze

is ook nodig, omdat de raad van bestuur in veel zorgorganisaties

kend hebben ondernemingsraden dit recht niet.

ject slechts zin had als het sterk internationaal zou worden ingebed.

bedrijven is dat even slikken. Tot op heden zijn ze vooral de kritiek ge

In maart 2009 werd daartoe in Ginkelduin/Leersum een Europese

wend die ze krijgen van ngo’s, maar tot hun verbazing en soms schrik

een dermate dominante rol vervult dat hij de agenda van de raad

ontstaat er echter steeds meer verzet van ngo’s en van werknemers die in die bedrijven werken.

van toezicht niet alleen opstelt maar ook bepaalt en beheerst. Een

Brancheorganisaties

vakbondsconferentie georganiseerd, waar dertig kader- en (E)or-le

merken ze nu dat ‘hun’ mensen in samenwerking met deze ngo’s een

meerpartijenmodel veronderstelt een anders lopende en bredere

De brancheorganisaties in de zorg vrezen dat de nieuwe wet be

den uit zes West-Europese landen aan deelnamen. Inmiddels zijn ook

gecoördineerde campagne opbouwen om hen te dwingen een veel

informatiestroom. En misschien zou er daarnaast ook wat kunnen

lemmerend zal werken voor het besturen van

zorgorganisaties.7 Zij

in Duitsland en België grote nationale bijeenkomsten van kaderle

actiever beleid te ontwikkelen om de keten te verduurzamen.

gebeuren aan de samenstelling van de raad van toezicht om recht

stellen dat de cliëntenraad bevoegdheden krijgt zonder de bijbeho

den uit de cacao en chocolade-industrie gehouden, en in tien andere

te doen aan dit model. Die bestaan nu vaak uit ‘leden van naam’,

rende verantwoordelijkheden. Zij hadden liever gezien dat de cliën

landen zal dit in de komende maanden plaatsvinden. Deze nationale

Kleine boeren

meer om het imago van de instelling op te vijzelen dan om de kwa

tenrechten hetzelfde zouden worden georganiseerd als die van de

conferenties vormen de opmaat naar een grote vakbondsconferen

Eén van de belangrijkste onderdelen van het hele project is de sa

liteit van het toezicht te versterken. Of ze worden gerekruteerd uit

ondernemingsraad. Dat bereik je natuurlijk ook door de rechten van

tie in september 2010 in Duitsland. Ongeveer honderd deelnemers

menwerking die we proberen op te bouwen met kleine boeren in de

het old boys network van de bestuurders, wat ook niet leidt tot een

de ondernemingsraad te versterken, maar dat hebben de branche

uit Europa, Ghana, Ivoorkust en Brazilië zullen daar drie dagen met

belangrijkste cacaolanden. Daar is de nood het hoogst. Miljoenen

gezonde verhouding.

organisaties niet voorgesteld.

elkaar overleggen over nationale en internationaal gecoördineerde

kleine boeren, vooral in West-Afrika, staan ongeorganiseerd tegen

Maar de brancheorganisaties hebben wel een punt. Het is vreemd

acties om een duurzame cacaoketen dichterbij te brengen.

over een handvol handelsconcerns en grote verwerkingsbedrijven

Politiek

dat er straks binnen een instelling twee medezeggenschapsregimes

Daarbij maken we ook gebruik van de Nieuwsbrief Cacao, die twee

zoals Cargill, ADM en Barry Callebaut. Wij willen hen helpen zich te

Een dergelijk meerpartijenmodel lijkt voor de hand te liggen, maar

van toepassing zijn voor patiënten en personeel met verschillende

keer per jaar zal verschijnen. De Werkgroep Duurzame Cacao coördi

organiseren. Daartoe wordt samengewerkt met vakbonden en ngo’s

toch is dit niet de weg die de onlangs vernieuwde governancecode

rechten, bijvoorbeeld over het zojuist genoemde enquêterecht en

neert de nieuwsbrief, waarvan het eerste nummer in september 2009

in de betrokken landen, en waar mogelijk ook met bedrijven.

voor de zorg inslaat. Deze bevat prachtige regels over de taken, be

het instemmingsrecht bij fusies.

is uitgebracht. De nieuwsbrief is vanuit het Nederlands vertaald naar

Om zich te organiseren is geld nodig. Tijdens de Tweede Rondetafel

voegd- en verantwoordelijkheden van bestuur en raad van toezicht.

Het is te begrijpen dat de politiek ervoor kiest om, bij ontstentenis

het Engels, Duits en Frans en aldaar verspreid onder alle werknemers

Conferentie van de Internationale Cacao Organisatie ICCO in maart

Ook zijn zaken als deskundigheid en werving en selectie netjes be

van een echte markt, de positie van de cliënt te versterken. Maar het

in de sector. Bovendien krijgen we steun van de EFFAT en de IUF, de

2009 in Port of Spain (Trinidad en Tobago) is daarom het initiatief

schreven, waarmee gestreefd kan worden naar een kwalitatief goede

is te betreuren dat een ander speler - de ondernemingsraad - niet

Europese en wereldwijde vakgroepsecretariaten in de voedingsindu

gelanceerd een Duurzaamheidfonds te stichten, te financieren uit een

invulling van deze organen. Maar, zegt de code, het is niet gewenst

een vergelijkbare positie heeft gekregen. Hiermee wordt het moeilijk

strie en landbouw. Deze secretariaten zorgen voor vertalingen naar

heffing op alle cacaobonen die in de verwerkingsindustrie verwerkt

dat de leden van de raad van toezicht op voordracht, dan wel door

zoeken naar een evenwicht in de relatie tussen raad van bestuur,

alle relevante talen (zelfs Japans en Hindi) en voor de verspreiding

worden. Deze heffing moet worden doorvertaald naar de consumen

derden worden benoemd. Het is daarbij overigens opvallend dat de

raad van toezicht, cliëntenraad en ondernemingsraad.

naar de aangesloten vakbonden. Zo kunnen we in alle landen waar

tenprijs. Als op elke ton bonen een heffing van $100 wordt ingehou

de cacaosector een belangrijke rol speelt vakbondscontacten leggen

den, ontstaat een fonds van jaarlijks ongeveer $350 miljoen, waaruit

en overleggen hoe we aan wederzijdse versterking kunnen werken.

allerlei maatregelen gefinancierd kunnen worden waarmee boerenor

opstellers van de code ook partij zijn bij de diverse zorg- cao’s waarin
een voordrachtsrecht (cao Welzijn) of adviesrecht (cao VVT, cao GGZ,

Noten

cao Ziekenhuizen) is opgenomen voor de ondernemingsraad voor

1

leden van de raad van toezicht.
Ook het ministerie van VWS wil af van de nu nog bestaande gebon
den voordracht voor leden van het toezichthoudend orgaan door
cliëntenraden. Zij acht dat ‘niet langer passend’. Cliëntenraden
krijgen nog slechts het recht om met de opgestelde profielschets
van de leden van het toezichthoudend orgaan en het bestuur in te
stemmen.6
De politiek zoekt de oplossing langs andere wegen. In de eerste

2
3
4
5
6
7

 estuur in zorg moet op de schop, Y.W. van Kemenade, J. Moen., 30 augustus 2008
B
Het Financieele Dagblad.
Odette Moeskops, ‘Een kwetsbaar evenwicht, goed toezicht vraagt om wederzijds
vertrouwen’, uit Goed Bestuur, 1- 2008, pag. 43-49.
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, Toolkit Toezicht
Instellingen.
Besturing van ziekenhuizen aan herziening toe, Dr YW van Kemenade en Prof dr J
Moen uit VGE nr. 3, 2008.
Collectief gefinancierde zorginstellingen dienen volgens de Wet medezeggenschap
clienten zorginstellingen (Wmcz, 1996) een dergelijk orgaan in stand te houden.
Brief VWS ‘Ruimte en rekenschap voor zorg en ondersteuning’ 9 juli 2009.
Zie brief BOZ van 20 april 2009 gericht aan het ministerie van VWS.
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ganisaties in de cacaolanden een sterke infrastructuur kunnen opbou

Samenwerking

wen. Consumenten hoeven slechts een halve eurocent per reep van

Een wezenlijk onderdeel van dit proces is de nauwe samenwerking

100 gram extra te betalen in ruil voor duurzaam geteelde en verwerkte

met een aantal coalitiepartners. Vanaf de aanvang is in Nederland

cacao en chocolade waaraan niet de geur van kinderarbeid hangt. De

nauw samengewerkt binnen de Tropical Commodity Coalition, een

betrokken industrie bleek opvallend genoeg niet afkerig van dit initi

samenwerkingsverband van tien organisaties: acht ngo’s en twee

atief, dat door de plenaire vergadering is overgenomen en uiteindelijk
ook is opgenomen in de officiële slotverklaring. Op het ogenblik wordt

Paul Elshof is directeur van Food World Research & Consultancy en secretaris/

door een kleine groep bekeken hoe dit voorstel praktisch moet worden

coördinator van de Werkgroep Duurzame Cacao.

uitgewerkt. Experts van de UNCTAD denken daarin mee.
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Wat bestuurders van medezeggenschap vinden

It takes two to tango

loren wordt”. Daarnaast richt de (c)or zich voor hun gevoel te vaak

deel zijn het communicerende vaten, maar de indirecte participatie

op problemen in plaats van op oplossingen en ontbreekt het aan

zal nooit ‘nul’ worden, en dat moet ook niet. Or’en moeten goede

de noodzakelijke competenties. Maar competentie-eisen staan op

kennis van de wet hebben en de directies kunnen terugfluiten als ze

gespannen voet met democratische verkiezingen. Eén van de be

in strijd met de gedragsregels handelen”

drijven heeft voor een tussenoplossing gekozen door alleen voor

Bij het functioneren van ondernemingsraden wordt nauwelijks gekeken naar de rol die de bestuurder speelt.
Ten onrechte, meent Loek Vis. Veel bestuurders hebben nog altijd een broertje dood aan medezeggenschap.

de or-leden die worden afgevaardigd naar de centrale or een com

Vertrouwen

petentieprofiel op te stellen. “Het overleg met de cor is door deze

Maar wat doen bestuurders zélf om de medezeggenschap verder te

aanpak kwalitatief beter en daardoor ook leuker geworden”, aldus

ontwikkelen? Voelen zij zich verantwoordelijk om iets aan de repre

de betrokken bestuurder.

sentativiteit te doen? “Ik was er nog niet opgekomen om zélf actief
te werven voor de medezeggenschap. Maar het is een goed idee. Als

Maar als zij de or als noodzakelijk kwaad beschouwen, kan er van serieuze invloed geen sprake zijn.

Representativiteit en efficiëntie

ik laat zien dat or-werk belangrijk is, kan dat drempelverlagend wer

Naast een competente (c)or, is ook representativiteit van belang. Een

ken voor potentiële kandidaten”, zegt de een. De andere bestuurder

De afgelopen decennia is er veel onderzoek verricht naar de mede

Nu, 25 jaar later, is dat beeld nog niet bijgesteld, ondanks tal van

gebrekkige representativiteit maakt het immers lastig om draagvlak

geeft aan dat de cor deze taak nadrukkelijk bij hem heeft neerge

zeggenschap. Het is opvallend dat het daarbij vaak gaat over het

onderzoeken die laten zien dat de medezeggenschap professione

voor besluiten te krijgen. De kwantitatieve en kwalitatieve verschui

legd. “Een bestuurder moet zich sowieso vaak op de werkvloer laten

(gebrekkige) functioneren van de or en over de tekortkomingen

ler is geworden en de bestuurders de or steeds serieuzer nemen.

ving binnen het personeelsbestand die zich de afgelopen decennia

zien en met de mensen praten om hun vertrouwen te krijgen. Zonder

van de WOR. Zelden wordt de rol van de bestuurders op het gebied

Bestuurders vragen pas aan het eind van het besluitvormingsproces

heeft voltrokken, heeft zich volgens de bestuurders onvoldoende

dat werkt de medezeggenschap ook niet: als het volk mort, valt de

van medezeggenschapsontwikkeling in het onderzoek betrokken.

advies aan de or, als ze het al doen, en dat gaat ook nog eens vaak

vertaald naar de samenstelling van de medezeggenschapsorganen.

president.” Daarnaast moet er sprake zijn van open communicatie:

Terwijl de uitdrukking it takes two to tango ook hier opgaat. Zonder

vergezeld met het uitdrukkelijk verzoek positief te adviseren.

Denk aan bedrijven die zich de afgelopen decennia hebben getrans

“Wij bespreken tijdig de businessplannen met de cor.” Wel is er een

fereerd van een productiebedrijf naar een ‘kop-staart-bedrijf’: de

nuance bij het internationaal georiënteerde bedrijf: “Besluitvorming

productie is voor een belangrijk deel uitbesteed en het personeels

die buiten Nederland genomen is, verander je niet meer. Dat moet je

bestand bestaat in toenemende mate uit ontwikkelaars, en

accepteren, maar je kunt wel tijdig anticiperen op dingen die komen

gineers, en projectmanagers. Toch worden de or’en dan

gaan. Je kunt er bijvoorbeeld samen met de or voor zorgen dat je

nog vaak bevolkt door productiemedewerkers. Dat komt

positie binnen een interne benckmark wordt versterkt. Dat versterkt
ook het werkgelegenheidsperspectief.”

actieve medewerking van bestuurders kan de medezeggenschap
niet floreren.

Snelheid en kwaliteit

Eén onderzoek uit 2007, in opdracht van het ministerie van SZW,

Hoe komt het dat zo veel bestuurders de toepassing

gaat nadrukkelijker in op de rol van de bestuurder. Daarin wordt

van de WOR zien als een noodzakelijk kwaad,

sterk gesuggereerd dat het de bestuurder is die de belangrijkste

een juridisch ritueel? Hebben ze geen be

troeven in handen heeft om het overleg goed te laten verlopen. Hij

hoefte aan betrokken medewerkers? Zijn

ook doordat het or-werk weinig hoger opgeleiden aan

bepaalt voor een belangrijk deel, qua inhoud en sfeer, of het overleg

ze überhaupt overtuigd van de potentiële

trekt. “Die doppen vaak hun eigen boontjes en zien een or-

iets oplevert. Een positieve grondhouding ten aanzien van medezeg

toegevoegde waarde van medezeggen

genschap bij de bestuurder is dus essentieel, zo laat het onderzoek

schap? Of zijn er serieuze knelpunten waar ze

zien. Maar waarom kom je die positieve grondhouding bij bestuur

tegenaan lopen om de potentie daadwerkelijk te gelde

ders in de praktijk zo weinig tegen?

te maken? Wat doen ze zélf om de medezeggenschap te

lidmaatschap als bedreigend voor hun carrière”. Daarnaast

ontwikkelen?

Functioneringsgesprekken

is het een bekend verschijnsel dat er binnen or’en vaak maar

De bestuurders vinden het belangrijk dat alle inspanningen op het

een paar or-leden zijn die het werk

gebied van medezeggenschapsontwikkeling verankerd worden in

doen en de kar moeten trekken.

heldere gedragsregels en als integraal onderdeel worden meegeno

“Dat zijn vaak oudere mannen,

men en –gewogen in het beleid. “Wij hebben concernbreed een nota

die overigens wel een goed

verspreid over spelregels en uitgangspunten voor het intern overleg.

Studiedag

In dit kader sprak ik met een bestuurder van een nati

Ik herinner me nog goed dat ik me 25 jaar geleden had ingeschreven

onaal georiënteerd bedrijf en een beleidsmaker van

ontwikkeld intern netwerk

Die gelden voor alle deelnemers: bestuurders, hr-managers en or-le

bij de Universiteit van Tilburg voor een studiedag over artikel 25

de sociaaleconomische afdeling van een internati

hebben.”

den. In functioneringsgesprekken met leidinggevenden speelt inzet

van de Wet op de ondernemingsraden, het adviesrecht. De deelne

onaal georiënteerd bedrijf met de hoofdzetel in

mers waren voor vrijwel allemaal bestuurders. Ik had de verwachting

Nederland. In beide bedrijven hebben ze een

dat een groot deel van de discussie zou gaan over de geest van het

centrale or.

adviesrecht. De WOR is er immers “in het belang van de organi

De potentiële toegevoegde waarde van me

satie in al haar doelstellingen”. Dit impliceert ook voordelen voor

dezeggenschap wordt door beide bestuur

de organisatie al in toenemende mate wordt betrokken bij

sprekken, waarbij de voorzitter door de or wordt beoordeeld. “Or-

de bestuurder om zijn doelstellingen te realiseren. Maar niets was

ders onderkend. Maar er is wel een aantal

besluitvorming. Denk aan projectgroepen, townmeetings

werk is immers ook werk. De uitkomsten worden meegenomen in

minder waar: niet de geest maar de letter stond centraal. De vragen

punten dat aandacht verdient.

en het werkoverleg”. De bestuurders vinden dat er een

het reguliere functioneringsgesprek: een or-lidmaatschap levert per

waren samen te vatten als: “Hoe kan ik op een juridisch correctie

Het eerste punt richt zich op snelheid

betere afstemming moet komen tussen indirecte en

wijze zo min mogelijk last hebben van de or?” Het antwoord van de

en kwaliteit. “Snelheid in besluitvor

directe participatie. De or kan daar ook een actieve

Volgens de bestuurders is er voldoende hoop op verdere ontwikke

deskundige: “Als jullie je keurig aan de spelregels houden, kan er

ming veronderstelt vaak pragmatisme

rol in spelen door bijvoorbeeld bij verande

ling van de medezeggenschap.“Als de knelpunten op het gebied van

niets gebeuren.” Die spelregels werden dus nog even doorgenomen.

en dat levert soms spanning op met het

ringsprocessen directe participatie

representativiteit, competenties en efficiëntie worden weggenomen,

De ondernemersgeest was blijkbaar nog niet ontvankelijk voor de

wettelijk kader. Cor-leden richten zich te

zo veel mogelijk te bevorderen.

komt het wel goed. Mensen worden steeds assertiever en willen bij

geest van de WOR.

vaak op deelbelangen, waardoor het

Maar gaat dat niet ten koste

besluitvorming betrokken worden. En managers beseffen in toe

van de invloed van de or?

nemende mate dat ze pas snel kunnen schakelen als ze voldoende

organisatiebelang nog wel
Loek Vis is organisatieadviseur bij Basis & Beleid.

eens uit het oog ver
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Een andere punt betreft het

op het gebied van participatieve besluitvorming ook een belangrijke

gebrek aan efficiënte besluitvor

rol. Centraal staat niet wát ze gepresteerd hebben, maar hoé. En op

ming. De medezeggenschap wil zich met teveel zaken

landelijke managementmeetings staat de medezeggenschap als vast

inhoudelijk bemoeien. “Terwijl in het voorbereidingstraject

punt geagendeerd.” Ook voor de or-leden zijn er functioneringsge

“Voor een belangrijk

24

definitie al een plusje op.”

draagvlak hebben.”
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Onderzoek naar medezeggenschap in het MBO

Docenten willen invloed

van de onderwijsinhoud (vooral meepraten), zoals figuur 1 laat zien.

directie of het college van bestuur: maar liefst 71% van de respon

Bij nadere detaillering van de invloed van de mr op de onderwijsor

denten geeft aan dat door hun invloed beleidsplannen indien nodig

ganisatie, blijken er wel verschillen tussen de thema’s te zijn. Een

gewijzigd worden.

mr mag bijvoorbeeld vaker meebeslissen (instemmingsrecht) over

Over het algemeen zijn de docent mr-leden meer tevreden over de

de organisatiestructuur dan over de roosters.

invloed van de mr op de organisatie van het onderwijs dan de invloed
op de onderwijsinhoud (figuur 3). Dit blijkt ook uit een iets hoger cij

45

Onderwijsinstellingen krijgen veel (beleids)kaders opgelegd. Daardoor staat de professionaliteit van docenten

40

onder druk. Ze zijn ontevreden op hun invloed op de organisatie en de inhoud van het onderwijs, zo blijkt uit on-

30

fer voor de invloed van de mr: een 5,9 voor de invloed op organisatie
van het onderwijs (waarbij 69% van de respondenten een voldoende

35

gaf ) en een 5,7 voor de invloed op inhoud van het onderwijs (waarbij
62% van de respondenten een voldoende gaf ). Daarmee scoort de

25

derzoek van het Expertise Centrum Beroepsonderwijs onder MBO-instellingen. Medeonderzoeker Lisette Vonk

Inhoud
Organisatie

20
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doet verslag.

10

Professionaliteit en professionele ruimte van docenten staan in

genwoordigd in een medezeggenschapsraad (mr), maar treedt apart

de belangstelling: de docent moet meer grip krijgen op zijn eigen

op als ondernemingsraad (or). Het professioneel statuut geeft extra

werksituatie en daarvoor invloed uit kunnen oefenen op beleid.

bevoegdheden aan de or en bevat bepalingen over professionaliteit.

invloed van de mr overigens hoger dan de directe invloed van docen
ten op inhoud en organisatie van het onderwijs: de respondenten
geven hiervoor een 5,2 respectievelijk een 5,0. Er is echter een grote

5

diversiteit in de mogelijkheden die instellingen bieden voor directe

0

Meepraten

Meedenken

participatie. Zo geeft 31% aan dat er in (zeer) grote mate docenten

Meebeslissen

uitgenodigd worden om mee te praten, en 41% dat dit in (zeer) ge

Figuur 1

Om te weten hoe het met die invloed is gesteld, heeft het Expertise

ringe mate gebeurd. Wel is het zo dat de respondenten die aangeven

Centrum Beroepsonderwijs (ECBO) samen met Basis & Beleid en de

Nulmeting

Initiatief nemen

dat hun mr goed functioneert, in het algemeen ook positiever zijn

Universiteit van Tilburg een onderzoek gehouden naar participatie

De wetswijziging was aanleiding voor het ECBO om een nulmeting

Hoewel de medezeggenschapsraden vaker initiatief nemen rond de

over de directe participatiemogelijkheden van docenten.

van docenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).

uit te voeren naar professionele ruimte van docenten door directe

organisatie van het onderwijs (vooral het taakbelastingsbeleid), is er

Verder blijkt uit de gegevens dat een mr die meebeslist meer te

participatie en medezeggenschap. De meting bestond uit een en

in het geheel weinig sprake van eigen initiatief (figuur 2). Dit beeld

vreden is over zijn invloed dan een mr die alleen maar meepraat.

Professionele ruimte

quête en een aantal casestudies. Het onderzoek was gericht op het

past wel bij de strekking van wetgeving rond medezeggenschap:

Daarnaast zijn mr’en die zichzelf goed vinden functioneren, meer

De bandbreedtes zijn klein, omdat individuele onderwijsin

middelbaar beroepsonderwijs (MBO), in Nederland uitgevoerd door

de bevoegden van de mr (en or) zijn een afgeleide van de (voor

tevreden over hun invloed. Opvallend is dat de hoeveelheid tijd die

stellingen veel opgelegd krijgen door het ‘bevoegd gezag’.

onder andere 43 regionale opleidingscentra (ROC’s), 13 agrarische

genomen) besluiten van de bestuurder. In dit verband is de hoge

aan het mr-werk wordt besteed (gemiddeld 32%) geen verband heeft

Medezeggenschapsraden lijken met name een beschermende func

opleidingscentra (AOC’s) en 13 vakinstellingen. In de totale sector

score van betrokkenheid bij de voorbereiding van besluitvorming

met de tevredenheid over de eigen invloed.

tie voor docenten te hebben. Of zoals een mr-lid het zei: “Docenten

werken ongeveer 50.000 mensen, van wie meer dan de helft (56% in

opmerkelijk. In formele zin heeft de mr daar immers geen positie.

zijn de deskundigen: de mr is vooral bezig met tegengas geven tegen

2008) ouder is dan 50 jaar. Ongeveer 60% van het personeelsbestand

Deze uitkomst strookt met de bevindingen in de casestudies, waarin

beperkende en onlogische

is docent. De structuur van de

bleek dat de betrokken medezeggenschapsraden in een vroeg sta

maatregelen van bovenaf.”

medezeggenschap neemt in de

dium betrokken waren bij de discussies over de invoering van het

praktijk diverse vormen aan.

‘competentiegericht onderwijs’.

In het onderwijs leeft al langer

De professionele ruimte van docenten

een discussie over de nadelige
effecten van schaalvergroting

komt in het geding

en van bovenaf aangestuurde

MBO’s zijn grote en complexe
instellingen, die als spiegel
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beeld daarvan ook vaak een

30

onderwijsexperimenten op het vak en de vakuitoefening door do

opgetuigde medezeggenschapsstructuur kennen, bijvoorbeeld met

25

centen. De professionele ruimte van docenten komt in het geding:

een centrale medezeggenschapsraad (cmr) en deelraden.

20

de invloed die ze hebben op hun werk en de bijbehorende taken

Met de vragenlijst is aan docent mr-leden gevraagd welke rol de mr

15

wordt beperkt en zorgt ervoor dat het beroep van docent minder

speelt bij besluitvorming over de inhoud en de organisatie van het

10

aantrekkelijk wordt. De positie van de leraar is daardoor in de loop

onderwijs. Onder de 122 respondenten zijn 40 instellingen vertegen

5

van de jaren aangetast.

woordigd. In de 23 instellingen waarvan de medezeggenschapsstruc

0

In het MBO (onderdeel van de sector Beroepseducatie en

tuur bekend is, komt meestal een mr zonder deelraden voor. Bij 3 van

Volwassenonderwijs, BVE), wordt hierop mede ingespeeld door een

de 23 instellingen zijn vacatures voor personeelsleden, en bij maar

wetswijziging voor medezeggenschap en een aanvullend professio

liefst 20 voor deelnemers. Daardoor is er vaak geen deelnemerszetel

neel statuut. Door de wetswijziging is vanaf 1 januari 2010 ook in de

ingevuld. Ook niet in deelraden – als die er zijn -, die in theorie dichter

Invloed

25.000) en medewerkers (van 1400 tot 2800).

BVE-sector de Wet op de ondernemingsraden (WOR) van kracht, die

bij deelnemers staan en daardoor aantrekkelijker zouden zijn.

De meeste respondenten vinden dat de mr de belangen van docen

Ook bij deze instellingen bleek dat de medezeggenschap vooral iets

ten goed vertegenwoordigt als het gaat om inhoud en organisatie

voor medewerkers is en dat leerlingen en ouders nauwelijks een rol

Meebeslissen

van het onderwijs, en ervoor zorgt dat er binnen de instelling betere

spelen, ondanks heftige pogingen om zetels bezet te krijgen. In de

In lijn met de bevoegdheden van de mr is zijn invloed op de organisa

beslissingen worden genomen op dit gebied. Ook zijn de mr-leden

praktijk worden andere vormen gezocht om het contact met deze

tie van het onderwijs (vaker meebeslissen) groter dan op het gebied

erg positief over de invloed van de mr op de beleidsplannen van de

groepen te leggen en te onderhouden. De wetswijziging, waarbij

de Wet medezeggenschap onderwijs (WMO) vervangt. Het personeel
is dan niet meer samen met leerlingen en ouders (‘deelnemers’) verte
Lisette Vonk is organisatieadviseur bij Basis & Beleid.
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Zeer ontevreden Ontevreden

Neutraal

Tevreden

Zeer tevreden

Figuur 3

Casestudies
Eigen initiatief

Voorbereiding

Bepaling

Uitvoering

Figuur 2

De casestudies zijn uitgevoerd bij drie MBO’s: het Albeda College
(ROC), het Wellant College (AOC) en ROC Eindhoven. Ze zijn ken
merkend voor het type organisatie in deze sector: meerdere vesti
gingen (soms tientallen) en een groot aantal leerlingen (rond de
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Vakbond als strategische hr-partner

Competentiegericht onderwijs

de betrokkenheid in redelijk goede harmonie, omdat mr’en een

In het onderzoek hebben we op verschillende manieren de invloed

genuanceerd standpunt innamen ten opzichte van de instelling.

van docenten via directe participatie en medezeggenschap beke-

Daarnaast is het werkverdelings- en taakbelastingsbeleid een be-

ken. Daarbij kwamen twee hot items naar boven, die de ruimte voor

langrijk onderwerp, met name voor mr’en. Eerder was in de cao

Vakbondsbestuurders krijgen in toenemende mate te maken met hrm-vraagstukken. Volgens Paul Boselie is het

docenten op instellings- en teamniveau illustreren.

een standaardverdeling van werktijd vastgelegd (bijvoorbeeld 50%

Als eerste is er het Competentiegericht Onderwijs (CGO). MBO’s

voor de klas), nu is geregeld dat het aan de onderwijsteams is om

belangrijk dat de vakbondsbestuurder zich daarbij als strategische partner van de hr-manager opstelt.

zijn, om voor financiering in aanmerking te blijven komen, ver-

de taken te verdelen. Daarbij kan het dus zo zijn dat één lid van

Er is in de afgelopen dertig jaar veel aandacht besteed aan de rollen

Vakbondsbestuurder

plicht het onderwijs in te richten volgens de kwalificatiedossiers die

het team meer tijd aan het geven van onderwijs besteedt, en een

van personeelsmanagers. Het model van Dave Ulrich (1997) is waar

Maar wat betekent dit voor de vakbondsbestuurders? Door decen

op landelijk niveau vastgesteld worden. Het CGO richt zich onder

ander lid meer aan coördinatie en beheer of (zorg)begeleiding. Dit

schijnlijk het bekendste. Hij onderscheidt vier belangrijke hr-rollen

tralisatie verschuiven werkzaamheden van vakbondsbestuurders van

andere op de eindtermen waaraan leerlingen moeten voldoen en

biedt docenten op een directe manier inspraak over de invulling van

om het beste uit medewerkers te kunnen halen:

bedrijfstakniveau naar organisatieniveau. Daar krijgen ze te maken

de manier waarop vastgesteld moet worden of ze hieraan voldoen.

hun rol als docent. Over de kaders waarbinnen deze taakverdeling

Invoering ervan heeft een grote impact op de manier waarop het

in de teams gestalte krijgt, het taakbelastingsbeleid, heeft de mr

de werknemer centraal, bijvoorbeeld als het gaat om het creëren

dendaagse hrm als uitgangspunt, gericht op waardevermeerdering

onderwijs is georganiseerd en de manier waarop lesgegeven wordt.

instemmingsrecht en kunnen afspraken gemaakt worden met de

van voorwaarden voor de juiste werk-privébalans van medewer

door mensen.

De ruimte voor de school zelf zit in de wijze waarop het ingevoerd

bestuurder. Bijvoorbeeld over een minimum percentage voor de

kers.

De vakbondsbestuurder moet daardoor wellicht een andere taal le

wordt en vorm krijgt binnen de organisatie. Het CGO wordt zowel

tijd dat een docent nodig heeft voor het voorbereiden van zijn les-

gezien als een kans voor een betere aansluiting met de werkpraktijk

sen. Hier raken directe zeggenschap en medezeggenschap elkaar:

tieve kant van het vak, bijvoorbeeld het opstellen van een vacatu

als een bedreiging voor de kennisoverdracht, werkdruk en ook de

welke ruimte krijgen individuele docenten, en welke kaders zijn

retekst en salarisadministratie.

begrijpen en doorgronden hoe hr-directeuren denken en werken. Op

professionele autonomie van docenten, en houdt individuele do-

(nog) nodig? Aan de ene kant is het een vorm van professionele

The change agent. Deze rol is gericht op het in gang zetten, bege

die manier is ook een strategic partner rol in de zin van Ulrich voor hen

centen en mr’en bezig. In het onderzoek zagen we dat mr’en vaak

ruimte voor docenten, aan de andere kant wordt zo het probleem

leiden en soms zelfs leiden van organisatieveranderingen zoals

weggelegd. Dat is belangrijk, omdat in tijden van continue organi

in een vroeg stadium van beleidsvorming bij de invoering van het

van de hoge werkdruk in het onderwijs (te veel werkuren als je de

fusies, overnames en reorganisaties.

satieveranderingen en onzekerheid het essentieel is om strategische

CGO betrokken werden. Het was een manier voor besturen (die de

activiteiten optelt) op zijn bordje geschoven. Het overleg over dit

wijziging ook opgelegd kregen) om het draagvlak te vergroten en

onderwerp verliep dan ook stroever, met in sommige gevallen een

van het topmanagement ten aanzien van strategische vraagstuk

schillende belangen (organisatie, medewerker, vakbond en maat

de scepsis bij docenten te verminderen. Over het algemeen verliep

patstelling als gevolg.

ken op het gebied van arbeid en organisatie. De mogelijke impact

schappij) goed tot hun recht komen. Dit noem ik een gebalanceerde

van vergrijzing op een organisatie is zo’n thema wat past binnen

benadering (Boselie, 2010). Dat houdt in dat de vakbondsbestuurder

deze rol.

als ‘strategische partner’ in hr-vraagstukken binnen organisaties:

• The employee champion. Deze rol stelt de belangen en wensen van

• The administrative expert. Deze rol vertegenwoordigt de administra
•

• The strategic partner. Deze rol is vooral gericht op het adviseren

de mr een or voor werknemers wordt, sluit dus aan op de gegroeide

groten. Bijvoorbeeld door met het bestuur afspraken te maken over

Het model van Ulirch is helemaal gericht op de hr-professional

praktijk.

de rechtstreekse betrokkenheid van docenten bij beleidsprojecten.

met weinig of geen aandacht voor externe actoren, zoals vakbon

De structuur van de medezeggenschap neemt in de praktijk diverse

den. Deze typisch Amerikaanse benadering kenmerkt zich sowieso

met hr-directeuren die vooral strategisch ingesteld zijn, met het he

ren spreken: wat minder traditioneel en wat meer de hedendaagse
managementtaal. Het is daarbij ook van belang dat de bestuurders

personeelsvraagstukken gezamenlijk aan te pakken, waarbij de ver

• hr-executives faciliteert en ondersteunt bij het formuleren van

doelstellingen (bijvoorbeeld als het gaat om management van di
versiteit, employability, vrouwen aan de top en vergrijzing);

• belangrijke nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht brengt van

vormen aan. Vaak is er een centrale mr, waarbij op de verschillende

Niet tevreden

door het ontbreken van aandacht voor meerdere belangenpartijen

locaties deelraden zijn geïnstalleerd. Bij AOC Wellant is een crea

Mr’en zijn echter niet positief over de directe participatie en zeggen

en de institutionele context waarin een organisatie zich bevindt. In

tieve vorm gevonden, met één mr en een ‘klankbordgroep’, waarin

schap van docenten: de afstand tussen bestuur en docent is vaak

Nederland kunnen we niet om wet- en regelgeving over arbeid heen

letterlijk en figuurlijk groot. Dit

en ook sociale partners zijn belangrijk in het vormgeven van arbeid,

Medezeggenschapsraden zijn niet

sluit aan op andere onderzoe

en dus ook het hrm, in organisaties.

ken, waaruit naar voren komt

Slimme hr-directeuren onderkennen dit belang van sociale partners.

Deze rol van strategisch partner is zowel gericht op de inhoud (zoals

positief over de directe participatie en

dat de besluitvorming in het

Voor legimitimeit van een grote organisatieverandering hebben orga

het welzijn van medewerkers) als het proces (zoals relatiebeheer met

MBO onduidelijk is georga

nisaties immers sociale partners nodig. Het opbouwen van een goede

de organisatie(vertegenwoordigers)). Het is nadrukkelijk de bedoe

zeggenschap van docenten

niseerd en het docenten ont

relatie en het onderhouden van relaties met bijvoorbeeld vakbonds

ling dat een strategische partner zelf hr-zaken aankaart en aandraagt.

breekt aan zicht op de eigen

bestuurders is van strategisch belang voor een hr-directeur, zeker als

Empirische bewijzen en de laatste hr-inzichten kunnen daarbij in

elke vestiging een vertegen
woordiger heeft. Lokale mede
zeggenschapsbevoegdheden
zijn naar de vestiging en de
klankbordvertegenwoordiger
overgeheveld.
Met name op het gebied van

de directie (bijvoorbeeld werk-privé balans);

• nieuwe organisatiestrategieën kritisch tegen het licht houdt, vooral

wat betreft de mogelijke impact ervan op het welzijn van medewer
kers in termen van motivatie, stress, vermoeidheid en burnout.

mogelijkheden om inspraak te

er mogelijke grote veranderingen gaan plaatsvinden of wanneer er

gezet worden. Hrm is niet het exclusieve terrein van hr-professio

dezeggenschap een belangrijke rol toe aan een meer decentrale en

bieden. Schaalvergroting, toename van het aantal beheerslagen en

onderhandeld moet worden over een nieuwe bedrijfs-cao. Er zijn heel

nals, maar vraagt tevens om een actieve strategische rol vanuit de

vaak ook directe vorm van participatie. Dit sluit aan op de bevinding

staforganen, en de invoering van CGO vormen een reële bedreiging

wat Nederlandse organisaties die dit ook in de praktijk brengen. Daar

vakbond. Dit heeft misschien wel sterke overeenkomsten met het

uit de vragenlijst dat mr’en een belangrijkere rol hebben bij de orga

voor de professionele autonomie van de docent. Mr’en pakken dit op

kunnen onze Amerikaanse vrienden nog heel wat van leren.

bekende concept van bedrijvenwerk, maar dan wel nadrukkelijk op

nisatie dan bij de inhoud van het onderwijs. De mr speelt, zeker op

door als ‘beschermheer’ op te treden en, paradoxaal genoeg, kaders

centraal niveau, vaak een kaderscheppende rol, zoals bij invoering

proberen te scheppen voor professionele ruimte. Uit de vragenlijst

Paul Boselie is hoogleraar strategisch human resource management aan het

van het Competentiegericht Onderwijs (zie kader). In het verlengde

bleek dat mr-leden niet tevreden zijn over de invloed die dit docen

departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht
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hiervan ziet de mr het als een belangrijke taak om de directe partici

ten uiteindelijk biedt. Professionele ruimte zal dan ook hoog op de

en tevens verbonden aan het departement HR Studies van de Universiteit van

patie en ook zeggenschap van docenten binnen de instelling te ver

toekomstige or-agenda komen te staan.

Tilburg.
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strategisch niveau.
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Duurzame inzetbaarheid vraagt meer dan mooie afspraken

Visie op levensfasen

De vraag is hoe een bedrijf een visie op duurzame inzetbaarheid kan

sche stap in het (kostenneutraal) afschaffen van de extra leeftijdsda

ontwikkelen. De meeste bedrijven hebben een strategische visie op

gen. Daardoor ervaren zowel de oudere als de jongere medewerkers

de toekomst. Dit is een belangrijk aanknopingspunt voor levensfa

dit niet als beleid gericht op duurzame inzetbaarheid.

sebewust personeelsbeleid. Op basis van de te verwachten markt
ontwikkelingen kan bekeken worden wat voor effect dat heeft op de

Vertaalslag naar praktijk

organisatie. Gaat de onderneming groeien? Is verdere specialisatie

Veel bedrijven vinden het moeilijk om de vertaalslag te maken van

noodzakelijk? Is er behoefte aan meer flexibiliteit? Door dergelijke

een algemene visie over duurzame inzetbaarheid naar concrete

vragen te koppelen aan de leeftijdsopbouw, de in- en uitstroom, de

maatregelen. In veel gevallen zien medewerkers genomen maat

inzetbaarheid van hun medewerkers. Veel bedrijven doen dat al. Het ontbreekt ze echter aan een integrale

situatie op de arbeidsmarkt en de doorvertaling daarvan naar de

regelen als een aantasting van hun arbeidsvoorwaarden, met als

visie, constateren Mariska Stuivenberg en Antoinetta Eikenboom. Ze introduceren vaak losse maatregelen, zonder

toekomst, wordt de urgentie van de discussie over inzetbaarheid

doel te bezuinigen in plaats van het vergroten van hun duurzame

meteen duidelijk. De grote valkuil is dat bedrijven dit vervolgens cij

inzetbaarheid. Ook medewerkers begrijpen dat langer doorwerken

fermatig in kaart brengen, zonder verder aandacht te schenken aan

alleen mogelijk is als er passende maatregelen genomen worden.

onderwerpen als de cultuur, de heersende opvattingen over inzet

Dat betekent dat een bedrijf moet laten zien dat het bereid is hierin

baarheid, het ‘normale’ loopbaanperspectief, en vooral een goede

te investeren, maar ook dat het beleid aansluit bij de wensen en

communicatie met de medewerkers. Want in de praktijk zien we dat

behoeften van de medewerkers. Rekening houdend met de boven

Nu de aow-leeftijd omhoog gaat, wordt het voor bedrijven belangrijker om aan de slag te gaan met duurzame

rekening te houden met knelpunten van de medewerkers.
Levensfasebewust personeelsbeleid staat sinds enige jaren op de
agenda. Als gevolg van de economische crisis leekt het even weg

• Arbeidsverhoudingen: waaronder cultuur, zeggenschap, stijl van
leidinggeven, invloed op het werk en collegialiteit.

te zijn, maar door het kabinetsbesluit om de aow-leeftijd te ver

Deze aspecten moeten in onderlinge samenhang worden bekeken.

het management, en ook vaak de ondernemingsraad, op basis van

genoemde vier aspecten van arbeid, is dat wel degelijk mogelijk.

hogen, is het onderwerp weer helemaal terug van weggeweest.

Een voorbeeld. De cao-afspraak over vrijstelling van oudere mede

de cijfers inzien dat ingrijpen noodzakelijk is. Maar dit betekent nog

We nemen hierbij weer het voorbeeld over de vrijstelling van oudere

Medewerkers moeten immers langer productief zijn. Volgens di

werkers voor avondwerk en nachtdiensten heeft vergaande conse

niet dat medewerkers ook overtuigd zijn. Alle discussies over de ei

medewerkers voor avondwerk en nachtdiensten. Om de beperk

recteur arbeidsvoorwaarden Hans van der Steen van de AWVN werkt

quenties. Ten eerste is er het effect op de arbeidstijden (arbeids

gen verantwoordelijkheid van de medewerkers ten spijt, is de invoe

tere inzetbaarheid in een rooster te compenseren, kan gedacht

verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd dan ook als een ka

omstandigheden) van de overige medewerkers. Zij nemen een deel

ring vaak top down. Vanuit de top van de organisatie wordt het beleid

worden aan scholing gericht op een bredere inzetbaarheid in ta

talysator op duurzame inzetbaarheid, zo zei hij in het Financieel

van de belastende werktijden over van hun collega’s. De flexibiliteit

dan geparachuteerd, waarna het middenmanagement het vervol

ken in plaats van in uren (arbeidsinhoud). Wellicht kan dat leiden

Dagblad van 9 november 2009. Werkgevers zullen hier hogere

op de afdeling wordt minder door de beperkte inzetbaarheid van

gens mag uitleggen en moet invoeren. De medewerkers ondergaan

tot een verschuiving van werkzaamheden en taken. De inhoudelijk

prioriteit aan moeten geven, in de vorm van een levensfasebewust

oudere collega’s. Om de situatie werkbaar te kunnen houden vraagt

het slechts, zonder dat ze op de hoogte zijn van de achterliggende

andere invulling van een functie kan gevolgen hebben voor de be

personeelsbeleid, en het vergroten van de inzetbaarheid en vitaliteit

dit collegialiteit (arbeidsverhoudingen). Deze komt onder druk te

doelstellingen. Zo investeert één van de door ons onderzochte be

loning (arbeidsvoorwaarden), zowel in positieve als in negatieve

van medewerkers.

staan naarmate er meer ouderen en minder jongeren zijn. Bovendien

drijven intensief in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden

zin. Dit vraagt om flankerend beleid. Ook kunnen bepaalde ou

van de medewerkers, scholingsmogelijkheden, sporten en gezond

dere medewerkers wel in staat zijn tot avond- en nachtdiensten,

de oudere medewerkers hun extra vergoedingen voor het werken

lunchen in de kantine. Echter, dit wordt niet uitgelegd als een logi

maar in een andere frequentie dan hun jongere collega’s omdat

De inzetbaarheid van medewerkers wordt bepaald door de mate

in avondwerk en nachtdiensten (arbeidsvoorwaarden). Deze maat

waarin zij hun (toekomstige) functie kunnen en willen vervullen.

regel heeft mogelijk ook gevolgen voor de mobiliteit van oudere

Dit is afhankelijk van hun gezondheid en competenties, en van hun

medewerkers: in hoeverre is iemand gewild op de interne of externe

betrokkenheid bij het werk en de organisatie. Goed beleid is gericht

arbeidsmarkt aangezien hij of zij niet beschikbaar is voor avond/

op een optimale afstemming tussen de organisatiedoelstellingen

nachtdiensten (arbeidsinhoud)?

en de wensen en behoeften van de medewerkers in de levensfase

Bevordering medezeggenschap
in garagebedrijven

waarin zij verkeren. Zo heeft een jonge startende medewerker over

Visie ontwikkelen

Het project ‘Handen en voeten aan medezeggen-

project is de website www.ORmobiel.nl vernieuwd.

het algemeen een andere fysieke gesteldheid en ambities dan een

Het besef dat er verschillende aspecten zijn aan duurzame inzet

schap in de motorvoertuigenbranche’ is opgezet

Daarnaast zijn er teksten gemaakt over onderne-

oudere medewerker. Een jonge vader of moeder heeft weer andere

baarheid, is een eerste stap. Vervolgens gaat het erom een visie te

door werkgeversvereniging BOVAG en de vakorga-

mingsraad en personeelsvertegenwoordiging voor

behoeften dan een jonge startende medewerker.

ontwikkelen over hoe een bedrijf wil omgaan met duurzame inzet

nisaties om medezeggenschap in de sector naar een

het ‘Handboek Personeelbeleid’, dat de leidraad

Om tot een goed beleid te komen, moet rekening worden gehouden

baarheid in relatie tot de medewerkers, en hoe dit in het bedrijfsbe

hoger plan te tillen. Met name in garagebedrijven

vormt voor de drukbezochte regionale Innovam

met de vier aspecten van arbeid:

leid kan worden geïntegreerd. Beleid en maatregelen vloeien daar

en bij autodealers is weinig ervaring met medezeg-

workshops Personeelsbeleid. Als stimulans zijn er

dan uit voort. Aan zo’n visie ontbreekt het echter vaak, zo is ons

genschap. Het gaat vaak om mkb-ondernemingen,

‘vouchers’ ontwikkeld voor ondernemingen in de

gebleken uit verschillende onderzoeken die we hebben uitgevoerd

waar de directeur-eigenaar vrij direct bestuurt en

motorvoertuigenbranche, die mede worden gefi-

naar levensfasebewust personeelsbeleid bij bedrijven. Naar aanlei

de monteurs liever sleutelen dan vergaderen. Door

nancierd door het GBIO en het O&O-fonds voor de

ding van de inwerkingtreding van de Wet gelijke behandeling bij

schaalvergroting in de branche en de behoefte aan

branche, de Stichting OOMT. Met die vouchers kun-

leeftijd (WGBL) werd in een aantal organisaties de discussie over de

gekwalificeerd en betrokken personeel zien de so-

nen bedrijven die een or of pvt willen oprichten of

afschaffing van leeftijdsdagen en andere ouderenregelingen in de

ciale partners de noodzaak van effectieve medezeg-

verder ontwikkelen scholing volgen. Als voorkeurs-

• Arbeidsomstandigheden: waaronder de werktijden, roostering,
fysieke belasting en emotionele belasting.

• Arbeidsinhoud: waaronder uitdagend werk, regelvermogen, ont
wikkeling en mobiliteit.

• Arbeidsvoorwaarden: waaronder verlofregelingen, scholingsmo
gelijkheden, levensloop en beloning.

cao moeiteloos gekoppeld aan de introductie van levensfasebewust

genschap. Basis & Beleid voert dit project voor hen

instellingen om zo’n scholing met een voucher te

Mariska Stuivenberg en Antoinetta Eikenboom zijn organisatieadviseur bij

personeelsbeleid. Dit is de verkeerde aanvliegroute, die doorgaans

uit, onder andere door directe begeleiding te ge-

volgen zijn Basis & Beleid en de Werkplaats voor

Basis & Beleid.

op veel weerstand van medewerkers kan rekenen.

ven in ondernemingen. Ter ondersteuning van het

Medezeggenschap (WVM) benoemd.
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Lessen
1. 	 Ontwikkel een duidelijke visie op duurzame inzetbaarheid,

bij de wensen en behoeften van medewerkers.
4. 	Betrek medewerkers bij de ontwikkeling van levensfasebewust

gekoppeld aan de bedrijfsstrategie.

personeelsbeleid door ze daadwerkelijk mee te laten denken

2. 	Levensfasebewust personeelsbeleid is geen uitruil voor andere

en laat ook zien dat voorstellen van medewerkers worden

arbeidsvoorwaarden, maar vraagt (ook) om een investering.
Goed levensfasebewust personeelsbeleid kan wel bepaalde

personeelsbeleid. Als dat niet op orde is komt levensfasebe-

3. 	Blijf niet steken in organisatiedoelstellingen, maar sluit aan

nodig om volledig te worden vrijgesteld, maar gedeeltelijk. Of het
is mogelijk alleen avonddiensten te draaien en geen nachtdiensten
(arbeidsomstandigheden). Investeren in de relaties op de werkvloer
kan daarnaast leiden tot wederzijds begrip tussen de verschillende
leeftijdsgroepen en kan er toe leiden dat medewerkers gaan mee
denken over creatieve oplossingen (arbeidsverhoudingen).

Toekomstfocus

Vervoer is een groot knelpunt in Nederland. Sociale partners kunnen helpen om dat op te lossen, meent Keimpe

overgenomen.
5. 	Een goed hr-beleid is het fundament van levensfasebewust

arbeidsvoorwaarden overbodig maken.

ze behoefte hebben aan een langere hersteltijd. Het is dan niet

Mobiliteitsbeleid loont
Schilstra. Door andere werktijden te introduceren en te stimuleren dat werknemers de auto laten staan.

wust personeelsbeleid niet van de grond.

•
•
•
•

Er zijn vele manieren om vervoer te vermijden. Tele- en thuiswer

vorm van werknemerszeggenschap over arbeidstijden vergaand

omscholen is ingewikkeld vanwege het specialistische karakter

ken is waarschijnlijk de meest bekende. Werkgevers zijn hier hui

gereguleerd is en door werkgevers wordt ingezet als arbeidsvoor

van hun werk;

verig voor, omdat zij denken volledig verantwoordelijk te zijn voor

waarde.

het is onmogelijk om tijdelijk minder te verdienen voor een om

de arbeidsomstandigheden van hun werknemers, ook als die thuis

Op arbeidsvoorwaardelijk gebied gaat men steeds inventiever en

scholingstraject, vanwege aangegane verplichtingen;

werken.

minder rigide met mobiliteit om. Meestal was sprake van of-of beleid,

er is een inkomensval indien je als een starter in een andere func

Een andere manier om vervoer terug te dringen is videoconferencing.

dat wil zeggen dat een werknemers bijvoorbeeld of een leaseauto

tie aan de slag wil gaan;

Multinationals als DSM en Albert Heijn sloten miljoenencontracten

krijgen, of een OV-kaart. Dit wordt echter langzaamaan vervangen

er bestaat de vrees voor negatieve consequenties voor de carrière

af om vele weg- en luchtkilometers te voorkomen. Goedkoper en

door en-en beleid. Zoals bij Rabobank, die alle 5.600 leaserijders (op

als de werknemer aangeeft anders belast te willen worden. Zeker

beter voor het milieu.

35.000 werknemers) een NS Business Card heeft gegeven, waardoor

als er een reorganisatie aan zit te komen.

De meeste bedrijven, zeker in het mkb, hebben weinig aan deze

er in een half jaar 1,3 miljoen kilometers met de trein in plaats van

Eén van de grootste problemen bij het invoeren van duurzame inzet

oplossingen. Hetzelfde geldt voor werknemers in plaatsgebonden

met de leaseauto werden gereden. Dit en-en beleid bleek veel goed

baarheid, is dat veel medewerkers het moeilijk vinden hun toekomst

Hr-beleid

functies. Daar kunnen autokilometers bespaard worden door fiets

koper dan het traditionele of-of beleid: er werd een kwart miljoen

focus verder te leggen dan hun huidige functie. Het is zeer lastig om

Veel medewerkers zijn bereid na te denken over oplossingen voor

plannen, carpoolen en bedrijfsbusjes (soms met het hele bedrij

euro in een half jaar bespaard omdat OV-kilometers goedkoper zijn

in beeld te krijgen wat de werknemer in de toekomst wil en kan doen.

gesignaleerde knelpunten, maar daar moet dan wel wat mee gedaan

venterrein). Dit wordt ook steeds vaker in de arbeidsvoorwaarden

dan lease-kilometers. De betrokken werknemers zijn tevreden, die

Dit geldt vooral voor medewerkers die gespecialiseerde functies uit

worden. Ook als het in eerste instantie een kleine investering vraagt.

opgenomen. Zo is fietsfabrikant Giant gevestigd in Lelystad op een

hebben een auto van de zaak en een Business Card. Als een deel

oefenen zoals een operator in een kunststoffabriek, een fysiothera

Hierdoor zijn medewerkers niet alleen betrokken, maar krijgen ze

afgelegen bedrijventerrein. De vestiging werd eind jaren ’90 het

van het uitgespaarde geld ook aan de werknemer ten goede komt,

peut in een ziekenhuis of een tekenaar op een architectenbureau. Zij

ook steeds meer zicht op hun eigen verantwoordelijkheden. De basis

Europese supportcentrum, een enorme personele uitbreiding. Om

wordt die zich bovendien snel bewust van de kosten van mobiliteit,

ervaren verschillende knelpunten, zo blijkt uit ons onderzoek:

hiervoor ligt in een goed hr-beleid. Dat moet de organisatie hand

te zorgen dat de slechte bereikbaarheid geen wervingsprobleem

waardoor hij wellicht de auto wat eerder zal laten staan.

vatten bieden om medewerkers te

werd, is het bedrijf begonnen met een bedrijfsbus. Die brengt da

De volgende stap is om alle afspraken over mobiliteit, leasewagen,

begeleiden naar een andere invul

gelijks zo’n veertig werknemers naar het terrein op kosten van de

fietsen, OV-kaart, reiskostenvergoedingen, etc., op te nemen in één

ling van het werk of naar een andere

werkgever. Deze secundaire arbeidsvoorwaarde wordt inmiddels al

mobiliteitsregeling en de werknemer zelf uit de vastgestelde ver

functie. Door het regelmatig hou

tijdens het sollicitatiegesprek genoemd.

voersmogelijkheden te laten kiezen.

delingsgesprekken is er zicht op de

Andere tijden

Kenniscentrum

wensen, behoeften en knelpunten

Een andere manier om de mobiliteitsproblematiek te lijf te gaan

Om de arbeidsvoorwaardelijke kant van vervoer beter te belichten

van medewerkers. Ook het in kaart

is door op andere tijden te rijden. Dat wordt vooral bereikt door

en filevrijer te werken is net na de zomer het Kenniscentrum Werk

brengen van de competenties van

de werktijden te flexibiliseren. Dit kan ruwweg op twee manieren:

en Vervoer (www.werkenvervoer.nl) van start gegaan. Het centrum

medewerkers en het sturen daarop

door bloktijden en dagvensters te verruimen en door zelfroosteren.

wordt bemenst door FNV, CNV en MHP en is mede mogelijk ge

biedt aanknopingspunten voor ver

Zelfroosteren wordt al meerdere jaren grootschalig toegepast in de

maakt door de Taskforce Mobiliteitsmanagement en het Ministerie

dere ontwikkeling van duurzame

zorg en bij callcenters. Het betekent dat werknemers een zekere

van Verkeer en Waterstaat. Het kenniscentrum biedt ondersteuning

inzetbaarheid. Daarnaast houdt een

mate van zeggenschap krijgen over de tijdstippen waarop ze werken.

aan vakbondsbestuurders, kadergroepen en/of ondernemingsraden

goed opleidingenbeleid de kennis

Bijvoorbeeld door in te tekenen op vaste roosters, door gewenste

op het gebied van woon-werk en zakelijk verkeer, en ondersteunt

van medewerkers op peil en blijven

individuele roosters op te geven, of door maandelijks/wekelijks de

en subsidieert daaraan gerelateerde projecten, waarbij uitgegaan

zij zich bewust van de noodzaak tot

eigen beschikbaarheid door te geven waar het rooster omheen wordt

wordt van het werknemersbelang. Want het staat buiten kijf dat

ontwikkeling en bijscholing. Dat

gebouwd. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet. In sectoren zoals

werknemers betrokken zijn bij de mobiliteitsproblematiek. Zij er

opleidingenbeleid zou ook de mo

transport en productie is het al decennia gebruikelijk dat werkne

varen de tijd die woon-werkvervoer kost immers als werktijd, waar ze

gelijkheid moeten bieden om ver

mers onderling van dienst ruilen. Maar het is wel nieuw dat deze

niet voor betaald worden. Dus reductie is in hun belang. Daarnaast

den van functionerings- en beoor

helpen maatregelen als telewerken en het flexibiliseren van werktij

der te kijken dan de voor de functie
Keimpe Schilstra is directeur van Sorgad, expert in arbeidsvoorwaarden.

noodzakelijke scholing.
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Participatie versnelt reorganisatieproces

de rug is. De or ontvangt op 16 januari 2009 een adviesaanvraag,

moet opnieuw worden gereorganiseerd, nu binnen de business

waarin de situatie voor 2009 zo goed mogelijk wordt ingeschat. De

unit Components. Twintig medewerkers zullen worden ontslagen.

directie laat zien dat de onderneming in 2008 weliswaar klaar is ge

Hierbij wordt het bestaande sociaal plan weer toegepast en krijgen

maakt voor de toekomst, maar dat de terugval dieper is en langer

de medewerkers een terugkeergarantie als de markt weer aantrekt.

zal duren dan voorzien. Om erger te voorkomen, zijn aanpassingen

De vakbonden en de or blijven zich met alle informatie waarover

onontkoombaar. De matrixorganisatie blijkt een maatje te groot en

zij beschikken constructief opstellen en houden hun vertrouwen in

kantelt richting een platte lijnorganisatie, waardoor minder mana

de directie. Voor het personeel is deze reorganisatie moeilijker te

gers nodig zijn en de directie dichter op de operatie komt te zitten.

verteren, omdat de eerste tekenen van herstel en groei er dan bij de

kenen – ondernemingsraad, vakbonden, medewerkers en banken – volledig bij het reorganisatieproces te be-

De personele reductie vindt binnen de ondersteunende afdelingen

business unit Systems weer zijn.

trekken, komt het bedrijf volgens Jan Klok uiteindelijk beter uit de crisis.

tegie maximaal behouden wordt en de continuïteit van het bedrijf

Perspectief verbeterd

De crisis als kans
Reorganiseren gaat vaak met verzet en onbegrip van medewerkers gepaard. Zo niet bij KMWE. Door alle betrok-

en de business unit Sytems zodanig plaats “dat de ingezette stra
gewaarborgd wordt. De nieuwe organisatie is gebaseerd op overle

Inmiddels is in het vierde kwartaal de omzet sterk verbeterd en is er

CEO Edward Voncken en COO Mark Evers maken einde 2007 met een

Crisis

ven van de crisis en maximaal behoud van die activiteiten die nodig

perspectief voor verdere groei in 2010. Er zijn al weer vijf ontslagen

management buy in hun entree bij KMWE. Ze kennen KMWE en stap

In oktober 2008 slaat de economische crisis bij KMWE toe. Er is een

zijn om snel te anticiperen op een aantrekkende markt”, aldus de

medewerkers teruggekeerd.

pen zelf op de twee aandeelhouders Berry Geven en Ben van Gijzel

sterke daling van de omzet bij met name de business unit KMWE

adviesaanvraag. Verder wil de directie de kennis en ervaring van zijn

De crisisperiode is door de directie benut om de organisatie opnieuw

af. Ze leggen hun plan voor om samen meerderheidsaandeelhouder

Systems en klanten schuiven hun orders door naar 2009. De omzet

vakmensen zoveel mogelijk behouden voor de toekomst.

in te richten, het World Class Manufacturing Programma te inten

te worden en het bedrijf uiteindelijk in zijn geheel over te nemen.

valt daardoor zo’n 20% terug naar 26 miljoen euro en de verwachtin

De eerste maanden worden gebruikt om met de ondernemingsraad,

gen voor 2009 moeten drastisch naar beneden worden bijgesteld. De

Instemming

te investeren in de aanloop van nieuwe producten, die in 2010 hun

de medewerkers en met de klanten kennis te maken. Het is voor de

directie besluit in nauw overleg met de or en de vakbonden om direct

De or gaat onder voorwaarden akkoord en adviseert positief. De

vruchten zullen afwerpen.. Tevens is de directie begonnen met een

directeuren verrassend te merken dat de or heel goed weet wat er

gebruik te maken van de mogelijkheid tot werktijdverkorting (wtv),

vakbonden zitten in een lastig parket met een combinatie van wtv

vestiging in Maleisië, om lokale klanten te kunnen bedienen en de

aan de hand is in de onderneming en dat er snel iets veranderd moet

waaraan een iedereen deelneemt. De verplichting tot scholing van

en personeelsreductie en krijgen van de directie de gelegenheid om

supply chain in Azië verder uit te breiden.

worden. Dit zijn ze zo niet gewend. De visie van de or komt aardig

medewerkers die hierbij wordt opgelegd, past precies bij de gekozen

tijdens een personeelsbijeenkomst hun visie te geven op de ontstane

overeen met die van Voncken en Evers. Er is een cultuur ontstaan

strategie. Dat leidt ertoe dat iedere medewerker een Excel-cursus

situatie. De bonden vertellen dat de directieplannen duidelijk en re

Vertrouwensband

waarbij ieder voor zich zijn best doet, maar de samenhang ontbreekt.

gaat volgen en dat het World Class Manufacturing programma wordt

alistisch zijn. Zij zullen zich niet tegen de gekozen aanpak verzetten

De directie is ervan overtuigd dat de gekozen aanpak om alle sta

Men is meer op zoek naar technische uitdagingen dan scherp aan de

geïntensiveerd. Jonge medewerkers blijven in deze periode gewoon

en er wordt een fatsoenlijk sociaal plan afgesloten.

keholders tijdig en nauw bij de aanpak te betrekken positief heeft

wind te zeilen om zoveel mogelijk rendement te behalen.

doorgaan met hun scholing op de leer/arbeidsplaats.

Ook de banken stemmen in met de aanpak. Zij zijn goed op de hoogte

gewerkt op de snelheid van de reorganisaties. Ondernemingsraad,

Na de inventarisatie bepaalt de nieuwe directie de strategie. Die

In december 2008 blijkt dat de economische crisis zich echter ver

gehouden en na de overname steeds volledig geïnformeerd. Zij weten

medewerkers, bonden en banken zijn zich hierdoor terdege bewust

moet zich richten op het professioneler en internationaler maken

diept en dat een reorganisatie noodzakelijk is om de continuïteit

van de tegenvallers in de omzetontwikkeling, maar zien ook nieuwe

van de ontstane situatie en met name de medewerkers voelen ook

van de organisatie door zich duidelijker als een solution provider te

van de onderneming zeker te stellen. De directie kiest voor volledige

klanten binnenkomen en de nieuwe producten en processen opstarten.

met de directie mee. Enkel door de participatie van alle betrokke

profileren waar KMWE toch al mee bezig is. Hierbij is het belangrijk

openheid, participatie en betrokkenheid van alle stakeholders en

In de loop van 2009 blijft de omzetontwikkeling tegenvallen en

nen is het mogelijk geweest om snel genoeg te kunnen anticiperen

in de huid van de klant te kruipen en te kijken hoe deze zijn business

geeft een terugkeergarantie voor de vertrekkers als de crisis achter

maakt de directie maximaal gebruik van de regeling wtv. Na afloop

op de gevolgen van de crisis. Een goede vertrouwensband tussen

van deze regeling is er nog geen teken van herstel, temeer omdat

werkgever en werknemers zorgt dus ervoor dat kansen beter benut

nu ook de business unit Components de omzet ziet wegvallen. Er

kunnen worden, ook in crisistijd.

aanpakt en op welke wijze je daaraan kunt bijdragen. Naast de reeds
bekende kennis en kunde op het gebied van de verspaning en mon

KMWE

tage moeten de engineering, supply chain en projectmanagement

Klein Mechanische Werkplaats Eindhoven (KMWE) is ruim

afdelingen op een hoger niveau gebracht worden en iedereen actief

vijftig jaar geleden opgericht als één van de vele kleine toeleve-

betrokken worden bij de veranderingen.

ringsbedrijfjes voor de grote bedrijven als Philips en DAF. In de

Als gevolg van deze strategie zijn begin 2008 zo´n veertig nieuwe

loop der jaren heeft KMWE zijn werkzaamheden op het gebied

medewerkers aangenomen zonder toename van het totale perso

van het verspanen van losse onderdelen verder uitgebreid met

neelsbestand. Hierbij neemt het aandeel HBO’ers en WO’ers aan

de montage van mechatronische modules en systemen en zich

zienlijk toe om de organisatie door te kunnen ontwikkelen naar een

doorontwikkeld van jobber naar co-maker en mainsupplier.

main supplier voor verschillende marktsegmenten. Daarnaast is er

KMWE levert hoogwaardige fijnmechanische producten en mo-

veel gedaan aan scholing en opleiding voor alle medewerkers en

dules aan topproducenten in de markten, Aerospace & Defensie,

is gestart met het World Class Manufacturing programma voor alle

Semiconductor, Medische & Analytische en Industriele automa-

afdelingen. De organisatie wordt ingericht in de vorm van een ma

tisering. Het bedrijf kent twee business units: Precision Systems

trixstructuur om door te groeien naar een omzet van circa 50 miljoen

en Precision Components, die bij elkaar in 2009 een omzet had-

euro.

den van ongeveer 20 miljoen euro. KMWE heeft zo’n 170 mede-

siveren, in de markt op zoek te gaan naar nieuwe klanten en volop

werkers in dienst.
Jan Klok is organisatieadviseur bij Basis & Beleid.
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De leidinggevende in de rol van veranderaar

Geen vanzelfsprekende combinatie
Managers hebben vaak de neiging om te denken vanuit beheersbare structuren en planmatig te werk te gaan.
Maar als een arbeidsorganisatie een veranderingsproces wil doorvoeren, worden andere competenties ge-

verandering is ook dat het onzekerheid en weerstand met zich mee

heid te beschouwen vanuit de inhoudelijke motivatie van mensen

brengt. Het gaat er nu juist om dat de leidinggevende hier de ruimte

om mee te denken.

voor geeft. Immers, zonder wrijving geen glans.

Daar moet ook de cultuur van de organisatie op zijn ingericht.

Dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Maar hoe doe je dat? Ruimte

Immers, de bedrijfscultuur geeft de gedragregels aan en bepaalt

maken betekent dat je als veranderaar niet alles invult, maar juist zo

mede de stijl van leidinggeven. Die stijl moet medeverantwoordelijk

min mogelijk inkadert. Het betekent dat je als veranderaar oog hebt

heid en meedenken bevorderen en ervoor zorgen dat er ruimte en

voor dilemma’s, dat je vragen en twijfels kunt zien als een manier

invloed voor medewerkers is om de juiste vragen te stellen, feedback

om beweging te krijgen. In plaats van dit te beschouwen als ‘niet

te geven en hun kennis en ervaring in te zetten.

vraagd. Niet alle leidinggevenden beschikken daarover. Volgens Jet Thole en Bianca Sanches kan veel leed wor-

willen’, moet het juist gezien worden als een middel om lastige situ

den voorkomen als ze dat erkennen.

aties bespreekbaar te maken en daardoor de weg vrij te maken voor

Competenties

verandering. In de communicatie betekent dit dat de veranderaar

Veranderingsprocessen vragen een leidinggevende die verantwoor

in staat moet zijn om goed te luisteren en inspraak en betrokken

delijkheid durft te nemen voor een niet beheersbaar proces waarvan

Regelmatig moeten arbeidsorganisaties een verandering doorvoe

derzijds vertrouwen tussen de directie en de medewerkers verslech

ren. Leidinggevenden krijgen, soms tegen wil en dank, daar een

tert in een rap tempo en de onzekerheid en het wantrouwen nemen

de uitkomst onzeker is. Daarnaast moet hij ook de lopende zaken

belangrijke rol in toebedeeld. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar

steeds meer toe. De leidinggevende vat de kritische houding van de

in de organisatie draaiende houden. Is het reëel om te verwachten

is dat ook zo? De natuurlijke neiging van een manager is immers om

medewerkers op als irreële weerstand en reageert hierop door nog

dat elke leidinggevende dit zomaar kan? Het antwoord is uiteraard

te focussen op plannen, beheersen en structureren, terwijl de sleu

sterker te sturen. Het personeel zet daarop de hakken nog meer in

nee.

tel om met succes veranderingen door te voeren juist het loslaten

het zand. De medewerkers vinden dat de veranderingen hen door

Leidinggevenden die de taak krijgen een verandering door te voeren

daarvan is. Een leidinggevende die dat in de rol van veranderaar niet

de strot geduwd worden. De sfeer op het werk is verziekt. Het hele

doen er daarom verstandig aan om serieus in de spiegel te kijken

kan, komt zichzelf tegen. Met alle nadelige gevolgen van dien, voor

veranderingstraject loopt uiteindelijk spaak.

en zichzelf wat vragen te stellen. Wat is er nodig om dit verander
traject tot een succes te maken? Welke eisen worden gesteld aan

zichzelf, de medewerkers en de organisatie.

Praktijkvoorbeeld

Leren

de veranderaar en beschik ik over de juiste competenties? Dan pas

Wat kunnen we hieruit leren? Als we kijken naar de rol van de leiding

ontstaat er een reëel beeld over de eigen mogelijkheden en geschikt

We zullen dit illustreren met een voorbeeld uit de praktijk. Een relatief

gevende in dit traject dan zien we dat het op verschillende terreinen

heid om leiding te geven aan het veranderingsproces. Het kan dan

kleine non-profitorganisatie met veel hoogopgeleide professionals

mis is gegaan.

heel goed zijn dat de leidinggevende tot de conclusie komt dat hij

in dienst, wordt geconfronteerd met de noodzaak om een omslag te

De directeur hanteert een top-down stijl van leidinggeven die sterk

ondersteuning nodig heeft. Dat kan hij halen binnen zijn eigen team,

maken van een ‘subsidiegeoriënteerde’ organisatie naar een meer

gericht op getting the job done, waarbij de focus ligt op een planmatige

waar wellicht mensen rondlopen die over aanvullende competenties

‘marktgerichte’ organisatie om op langere termijn te kunnen over

aanpak, beheersen en structureren. Dit verhoudt zich slecht met de

beschikken. Maar hij kan ook externe deskundigen inschakelen die

leven. De organisatie is altijd gewend om vooral op productiviteit van

behoefte van de hoog opgeleide professionals om mee te denken.

over de benodigde kennis en ervaring beschikken, of een coach zoe

de individuele medewerker te sturen. Het bestuur heeft de directeur

Zij willen dat er iets met hun inhoudelijke inbreng wordt gedaan,

ken die hem kan begeleiden.

de opdracht geven om deze
koerswijzing vorm en inhoud
te geven.
De directeur zet een verander
traject uit en vertelt het perso

terwijl de directeur die inbreng

Want het is klip en klaar dat een leidinggevende met een flinke do

Leidinggevenden doen er verstandig

bekijkt vanuit het perspectief

sis zelfkennis die zich ook nog kwetsbaar durft op te stellen beter

van regels en procedures. De

in staat is om een verandertraject te begeleiden dan een leiding

aan om serieus in de spiegel te kijken

leidinggevende blijkt niet in

gevende die zich niet bewust is van zijn eigen beperkingen of deze

staat zijn stijl aan te passen.

verdoezelt.

neel dat ze het op die manier

Hij ziet in de weerstand onder
de medewerkers een reden om nog sterker te willen sturen. Het ef
fect is dat de ruimte voor beweging en veranderingsbereidheid bij

den. Door de sterke sturing op productiviteit is er bovendien weinig

het personeel om zeep is geholpen.

Boekpublicatie NCSI

aandacht om gunstige randvoorwaarden te scheppen in de vorm van

Dat het misgaat komt ook door de bedrijfscultuur. Door de sterke

In het kader van de activiteiten van het Nederlands

als kapstok voor het boek gehanteerd. In de bundel

geld, tijd en faciliteiten voor het personeel om ook daadwerkelijk

sturing op individuele productiviteit ontbreekt er bovendien een col

Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) wordt onder

worden bijgedragen van deskundigen uit de weten

mee te kunnen denken en om draagvlak te creëren.

lectief bewustzijn. En juist dat is nodig om een grote verandering te

redactie van Marc van der Meer (Expertisecentrum

schap en de praktijk opgenomen over strategische

Al snel ontstaan er dan ook problemen in de communicatie tussen

realiseren. Een leidinggevende in de rol van veranderaar moet in

Beroepsonderwijs, ECBO) en Evert Smit van Basis &

medezeggenschap, de rol van medezeggenschap in

het personeel en de directeur. De directeur maakt zich ernstige

staat zijn om een brug te slaan tussen het individuele en collectieve

Beleid een boekpublicatie voorbereid over de stand

organisatieontwikkeling, de ondernemingsraad als

zorgen hoe hij het plan erdoor moet krijgen. Er worden wel inspraak

niveau.

van zaken en ontwikkeling van medezeggenschap.

vakbondspartner, en de rol van de or bij arbeidsvoor

Centraal thema is de vraag naar vernieuwing van de

waarden. Bij elk van deze scenario’s worden twee

bijeenkomsten georganiseerd, maar die leveren weinig op. Het we

Ruimte

medezeggenschap. De vier scenario’s voor mede

praktijksituaties beschreven.

Jet Thole en Bianca Sanches zijn respectievelijk directeur en organisatie

Een verandertraject beheersbaar willen maken is menseigen. Net

zeggenschap uit de studie voor het ministerie van

Het boek komt naar verwachting in het voorjaar van

adviseur bij Basis & Beleid.

zoals houvast te zoeken in plannen en structureren. Maar eigen aan

Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2007 worden

2010 uit.
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Contra-expertise helpt ondernemingsraden

Meten is weten
Als het economisch slechter gaat, wil een bedrijf al snel reorganiseren en mensen ontslaan. De ondernemings-

Toetsing

1. Leegloop vast personeel naar 0%

De toetsing is gebaseerd op interviews met diverse sleutelpersonen

De eerste vraag betrof hoeveel vast personeel in de jaren 2003 t/m

in de organisatie, onder wie managers op de gebieden operations,

2007 maximaal nodig is als de leegloop 0% moet zijn. Bij 0% leeg

finance, marketing en sales. Voorts zijn diverse interne- en externe

loop wordt theoretisch de meest efficiënte organisatie bereikt (100%

rapportages bestudeerd en zijn analyses uitgevoerd naar onder an

productiviteit), waarbij de formatiestelling van het vaste personeel

dere te verwachten marktontwikkelingen, concurrentie, prijsstrate

is vastgesteld op de benodigde capaciteit in de daluren. Dit was

gie, werkproces en arbeidsnor
men, en het werkaanbod in de

raad ontvangt daar een adviesaanvraag over, die gebaseerd is op allerlei ingewikkelde berekeningen. Het is niet

tijd. Om de acceptatie van de

eenvoudig die berekeningen op waarde te schatten. Het kan daarom raadzaam zijn een contra-expertise aan te

te vergroten, is de eindverant

vragen. Dat kan tot conclusies leiden die haaks staan op de bevindingen van het management, weet Paul Melsen
uit eigen ervaring.
Om een voorgenomen besluit te onderbouwen gebruikt het manage

Hoewel dat al weer een aantal jaar geleden is, is het wel represen

ment bij ingewikkelde onderwerpen vaak rekenkundige modellen.

tatief voor de manier waarop dat gaat.

Zo kunnen de financiële en personele effecten van de maatregelen

In mei 2002 ontving de ondernemingsraad van ECT een adviesaan

worden gekwantificeerd.

vraag over het voorgenomen besluit om aan het einde van dat jaar

Behalve het rekenkundig in kaart brengen van de oorzaken en gevol

zo’n 225 operationele werknemers te ontslaan. Volgens ECT was

gen van de huidige situatie, dienen deze modellen ook betrouwbaar

dit noodzakelijk door het verlies van volume aan concurrenten,

te kunnen berekenen wat er gebeurt als diverse omstandigheden

en het grote aantal vaste medewerkers (96% van de bezetting is

wijzigen (wat als analyses).

Verschillende gehanteerde

bedrijf onvoldoende kan mee

uitgangspunten en analyses van het

in de markt en het werkaan

uitkomsten van elk model
staat of valt met de juistheid
van de daarin gehanteerde
uitgangspunten. Hierbij moet
onder andere worden gedacht

management bleken onjuist

Op bedrijfseconomische gronden was

uitkomsten van het onderzoek
woordelijke manager van de

veren met de schommelingen
bod. Als er niet zou worden
ingegrepen, dreigde ECT in

het oorspronkelijk door ECT becijferde aantal!

• de gehanteerde uitgangspunten over de arbeidsnormen waren op
• de gehanteerde uitgangspunten over de te verwachten volumeo
•
•

2. Effecten op bedrijfsresultaat bij minder ontslagen
In deze analyse is bekeken wat de besparingen zijn als niet 105 fte’s

van de inhuurkrachten waren onjuist;

(zoals in 1 berekend) worden ontslagen, maar een geringer aantal.

de vertaling van verkoopvolume naar benodigde activiteiten in de

Daartoe hebben we een simulatie in zeven stappen uitgevoerd: we

keten was onvolledig: een aantal activiteiten werd niet benoemd;

begonnen met 15 overcomplete fte’s en hebben er telkens 15 aan

de tijdshorizon van het model was te kort;

toegevoegd (zie grafiek 1). Per stap is bekeken wat de besparingen

•
• het model was niet dynamisch, waardoor het moeilijk was om snel
een aantal ‘wat als analyses’ uit te voeren;

• als basis voor de calculatie van de arbeidsbehoefte was het (slechte)

• doorlooptijden voor verwerking: wat is de afhandeltijd per or

groot deel van de tijd namelijk niets te doen (leegloop). Er zou

het jaar 2002 maar 2003 een veel realistischer

daarom een minimale verhouding van 80% vast personeel en 20%

beeld zou geven over de toekomstige arbeids

flexibel personeel moeten komen. Daardoor zouden veel kosten

behoefte; de voorgenomen reorganisatie zou

kunnen worden bespaard. Deze percentages kwamen uit bereke

immers ook pas eind 2002 ingaan.

het volume op de dekking van de vaste kosten.

basis (dat is additionele besparing bij 15 extra overcomplete fte’s
ten opzichte van eerder berekende besparing).

ningen die ECT had gemaakt, waarbij het uitgangspunt was dat er
geen leegloop mocht zijn.

Wat als analyses

Gezien de complexiteit van de problematiek wilde de or graag een

Na aanpassing genereerde het model betrouw

contra-expertise laten uitvoeren. Zo’n contra-expertise bestaat

bare uitkomsten en konden snel enkele ‘wat als

eruit om de gehanteerde modellen te toetsen en ze eventueel (sa

analyses’ worden uitgevoerd. Op basis van de

Havenbedrijf ECT

men met het management) aan te passen. Daarnaast worden ‘wat

verkoopprognoses van de commerciële afde

Een goed voorbeeld van contra-expertise is het project dat ik in

als analyses’ uitgevoerd, en wordt bekeken welke gevolgen dat

ling berekent het model voor alle activiteiten

2002 heb uitgevoerd bij het Rotterdamse havenbedrijf ECT, één van

heeft voor het beleid. Contra-expertise wordt vaak ingezet bij de

die door ECT moeten worden uitgevoerd het

de grootste en modernste container overslagbedrijven ter wereld.

beoordeling van grootschalige reorganisaties, uiteenlopend van

werkaanbod (benodigd aantal fte’s) per jaar

een aanzienlijke personele reductie tot een volledige sluiting van

voor de komende vijf jaar. De ‘wat als analyse’

het bedrijf.

hebben we in vijf stappen onderverdeeld.

Paul Melsen is organisatieadviseur bij Basis & Beleid.

zouden zijn. De besparingen zijn daarbij berekend op incrementele

jaar 2002 genomen.

de verliezen te komen.

mede door de gewijzigde marktinzichten, niet

• variabiliteit van de kosten: welke effecten heeft een wijziging van

minimum had geformuleerd.

de gehanteerde uitgangspunten over de loonkosten en flexibiliteit

gemaakt. Voorts is in overleg vastgesteld dat,

teiten;

bedraagt in dit scenario 13. Dat is 7% lager dan ECT als noodzakelijk

analyses van de marketingafdeling;

het management had een behoorlijk aantal vaste werknemers een

• arbeidsnorm per ploeg/werknemer voor de te verrichten activi

Het percentage flexibel personeel voor het opvangen van de pieken

ntwikkelingen waren achterhaald en kwamen niet overeen met de

het percentage vaste medewerkers flink terugschroeven. Volgens

van het personeel;

van 2002 naar 2003 in combi
slechts 105 overcomplete werknemers; meer dan een halvering van

dellen vervolgens aangepast en dynamischer

• aantal benodigde werknemers per ploeg en vereiste kwalificatie

De herziening van het basisjaar

De toetsing leverde verrassende uitkomsten op:

•
• hoe is het werkaanbod verdeeld over de tijd (gelijkmatig of met
der;

raken.

van het model.

In overleg met het management zijn de mo

pieken en dalen);

225 fte’s overcompleet zouden

natie met de herijking en aanpassing van de modellen leidden tot

Om te kunnen inspelen op de

de huidige volumes en prognoses voor de toekomst;

de adviesaanvraag, waarbij er

ECT volledig bij het proces betrokken geweest en bleef ECT beheerder

marktschommelingen en het werkaanbod over de dagen, wilde ECT

aan:

ontslag niet wenselijk

onderdelen onjuist;

vast personeel), waardoor het

De betrouwbaarheid van de

immers het uitgangspunt van
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grafiek 1

Meer dan dertig jaar geleden besloten de

brochure tegen praktijk, en ga zo maar door.

Vervoersbonden van NKV en NVV samen

Dubbelfuncties, dat wil zeggen zitting heb-

over de terugverdientijd van de kosten van het sociaal plan heeft

te gaan. Dat ging op z’n egeltjes, want twee

ben zowel in de or als in het bondsbestuurtje

ertoe geleid dat het beter is deze periode te overbruggen zonder

geloven op een kussen, daar slaapt de dui-

in het bedrijf, waren echt uit den boze. De

gedwongen
grafiek
3

vel tussen. Dus werd er vooralsnog niet ge-

leek zou denken dat het vooral handig is om

fuseerd, maar eerst gefedereerd. Geheel in

in beide werknemersorganen te zitten: je

overeenstemming met de tijdgeest waren er

kunt de kennis van het ene orgaan voor het

De
uitkomsten
van de grafiek spreken voor zich. Ontslag van de eerste
grafiek
2

heel veel goede plannen. De wereld moest

andere gebruiken, en het spaart tijd, ener-

15 fte’s levert een aanzienlijke besparing op: deze werknemers zijn

veranderen, te beginnen bij het bedrijfsle-

gie en menskracht. Maar toen moesten deze

ven. Groepen leden van beide bonden moes-

‘dubbele petten’ met wortel en tak uitgeroeid

ten daar samen afdelingsbestuurtjes gaan

worden. Want hoe zou je immers jezelf kun-

2006

vormen, een activiteitenplan opstellen en

nen controleren, of bij wie moest je dan de

overcompleet startjaar
opgelost door natuurlijke afvloeiing en toename werkaanbod

volop actie gaan voeren. Het hoofdkantoor

instructies halen om in de or te kunnen ope-

sprak daarom in de scholingsbrochures,

reren? En weer werd er overal in het land met

waar ik ijverig aan meeschreef, van ‘brui-

deuren geslagen en kwam het op sommige

5. Piekafvlakking

sende actiecentra’. Die zouden de basis van

plaatsen tot een echt handgemeen.

Eén van de manieren om leegloop in bedrijven te reduceren is het

de bond moeten gaan vormen, in jargon de

Het gebeurde allemaal omwille van het ada-

spreiden van het werkaanbod over de dag/week, waardoor de pieken
!"#!!"$

B-lijn. Die afdelingen heetten de onderne-

moed des te meer. Die droeg zeker bij aan de

gium ‘de bond de bedrijven in’, en achteraf

worden afgevlakt. Uitgaande van de theoretische mogelijkheden bij

mingsafdelingen, misschien ook om ze te

bekende actiebereidheid van de toenmalige

bezien is het best vermakelijk. De toen zo

3. Terugverdientijd afvloeiingskosten

klanten is door simulatie gekeken naar de effecten op de leegloop

onderscheiden van de bedrijfsledengroepen

Vervoersbonden. Niet veel later kwam daar

zeer gewilde bedrijfsdemocratisering bracht

grafiek 3ontslag van personeel gepaard gaat met kosten voor het so
Omdat

als de tijdvensters van schepen worden verschoven naar momenten

van de Industriebond, want dezelfde naam,

de grote, wilde havenstaking van 1979 over-

het natuurlijk niet dichterbij, maar wel heel

ciaal plan, kan het bedrijfseconomisch worden beoordeeld als een

waarop er minder werkaanbod is. Het bleek dat deze effecten aan

dat kon natuurlijk niet. Voor sommige leden

heen, met als motto ‘de bond moet aan de

veel syndicale actie, klein en groot.

investering. Om zo’n investering te beoordelen op de economische

zienlijk waren. Toch is dit uiteindelijk niet opgenomen in de uitkom

bleef het een enigszins moeilijke benaming,

leden worden teruggegeven’. Nu konden de

Maken we een sprong in de tijd, dan zien

wenselijkheid is de terugverdientijd en de netto contante waarde

sten van de analyse, omdat het onzeker is of de klanten piekafvlak

die hadden het jarenlang consequent over

actiecentra pas echt aan het werk. In een vol-

we dat de bond de bedrijven al lang weer

(NCW) een in bedrijven algemeen toegepast principe: de investering

king zouden accepteren. ECT beschouwt het werkaanbod daarom

ondernemersafdelingen.

gend tijdvak leidde dat tot de grote blokkade-

uit is. Ook het bruisende is vanaf, dat doen

moet een bepaald rendement opleveren en moet een redelijke terug

als een gegeven waar het bedrijf verder geen invloed op heeft. De

De oude A-lijn was er ook nog, dat waren

acties van de vrachtwagenchauffeurs aan de

we in Nederland liever niet. Onze arbeids-

grafiek 1

verdientijd hebben. Naarmate iemand improductiever is, en dus een

arbeid moet zodoende op het werkaanbod worden afgestemd. Wel

de plaatselijke afdelingen. Ook daar moes-

grenzen en op grote rotondes. Nederland

verhoudingen bestaan uit een cocktail van

relatief hoge
besparing
aan arbeidskosten
oplevert bij ontslag, wordt
incrementele
besparingen
per FTE

bleek een betere planning mogelijk op basis van de analyse van het

ten federatieve besturen ontstaan, maar

kwam voor een paar dagen tot stilstand. Dat

sussen en heel veel praten en overleggen.

40000
de terugverdientijd
van de kosten van het sociaal plan korter.
35000

ladingaanbod uit het verleden. In latere jaren (2006/2007) zijn de

die samenwerking liep natuurlijk vanwege

trok zelfs de aandacht van het Amerikaanse

En weinig met deuren slaan. De onderne-

roosters voor medewerkers hierop aangepast.

heel veel, soms jaren oude, egeltjes niet ge-

televisiestation NBC. De zender huurde een

mingsraden zijn echter gebleven en nog

smeerd. Toen was het al snel finito met deze

vliegtuigje om over de blokkades en de brui-

steeds zitten daar de bondsleden in. Actief

eerste
groep
15 FTE's

tweede
groep
15 FTE's

derde
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15 FTE's

vierde
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ontslag
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ontslagen (grafiek 3).
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2003

groep)15niet voor de volle 100% productief kunnen worden ingezet, zijn
10 groot aantal dagen echter wel productief inzetbaar.
ze op een
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aantal werknemers vanuit bedrijfseconomisch perspectief gezien
mogelijkerwijs een zinvolle investering zou zijn. Echter, voor een zeer

Besluit herzien

lijn, en goed bekeken was daar immers toch

sende centra heen te vliegen en zo opnamen

in de bond zijn ze uiterst zelden, de eerder

groot aantal werknemers (met een redelijke productieve inzetbaar

De hierboven weergegeven modelsimulaties hebben als uitgangs

geen macht waarmee de strijd aangebonden

te maken. Nederland op de Amerikaanse TV,

zozeer gevreesde dubbelfuncties hebben het

heid) was dat niet het geval: de terugverdientijd van de investering

punt dat bestaande afspraken met het personeel niet worden gewij

kon worden. Deze actieve leden stemden ver-

zelden vertoond!

loodje gelegd. Het is nu weer als vanouds:

was veel te lang (grafiek 2).

zigd. In het onderzoek is ook bekeken wat de effecten op de leegloop

volgens met de voeten en gingen er als een

Een bekend strijdpunt in de ondernemings-

de ondernemingsraad binnen het bedrijf, de

zouden zijn als personele afspraken over onder andere werktijden,

haas van door. Als het zo moest... en daar

afdelingen was de houding ten opzichte van

bond erbuiten. Soms wordt er even samen-

dienstroosters, en locatie van de tewerkstelling zouden worden ge

vertrokken al die jaren bondservaring, veelal

de ondernemingsraad. Zoals nu nog het

gewerkt, als het hoog oploopt, bijvoorbeeld

maakt. Het valt echter buiten het bestek van dit artikel om deze

met slaande deuren.

geval is, zaten ook toen actieve bondsleden

bij reorganisaties en ontslagen. Maar verder

oplossingsrichtingen verder te behandelen.

De actiecentra echter werden bevolkt met

in de ondernemingsraden. Vaak al vele ja-

leven ondernemingsraad en bond niet met

Uiteindelijk heeft de analyse ertoe geleid dat de directie heeft beslo

veel nieuwe kaderleden. Bijna allemaal

ren, dus geen babyboomers. Ze mochten

maar naast elkaar.

ten om de voorgenomen reorganisatie niet uit te voeren. Er hebben

babyboomers, die toen nog jong waren.

daar wel mee doorgaan, maar dan onder

Tenslotte, die bruisende babyboomers? Die

dan ook geen gedwongen ontslagen plaatsgevonden. De explosieve

Ervaring was er niet, maar jeugdige over-

toezicht van de nieuwe, bruisende bestuur-

zijn nu bezig aan hun eigen uittocht en, won-

ders. Dat leverde nogal wat spanningen

derlijk voor die generatie, ze verdwijnen stil-

op: jong tegen oud, actie tegen overleg,

letjes, zonder slaande deuren.
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groei van de wereldhandel na 2003 heeft de juistheid van deze her
Jan de Roos is organisatieadviseur bij Basis & Beleid.

ziene beslissing nog eens extra onderstreept.
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grafiek 3
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Taakverdeling tussen or, vakbond en extern adviseur

Wij hebben het Value Creation Plan vanuit het gezichtpunt van de

aan de belangrijkste producenten van mobiele telefoons waaronder

continuïteit van de onderneming getoetst op nut, noodzaak en haal

Nokia, LG, SonyEricsson en Samsung. Het bedrijf telt in Nederland

baarheid. De conclusie was dat 25% capaciteitsvergroting mogelijk

momenteel circa 240 werknemers.

was, maar dat dit wel forse investeringen vergde die ook tot verlies

ST NXP Wireless is de resultante van een joint venture tussen

van arbeidsplaatsen zouden leiden. Een kostenbesparing van 25%

NXP (voormalig onderdeel van Phillips) (20%) en het Franse

was echter niet realistisch en ook niet noodzakelijk. Het advies was

STmicroelectronics (ST) (80%) en is gevormd op 2 augustus 2008.

om niet op kosten (intern) te concurreren met India (waar UPL een

Het primaire doel voor de joint venture was schaalvergroting en

nieuwe fabriek heeft gebouwd), maar om te concurreren op kwali

grotere investeringen op het gebied van Research & Development.

de belangen van de werknemers optimaal te behartigen. Het is echter belangrijk dat deze verschillende partijen

teit, dus investeren in Reseach & Development en het laboratorium

Afspraak tussen partijen was dat NXP 20% van de aandelen zou

goed met elkaar samenwerken, vindt Ingrid van Pinxteren. Daardoor kunnen ze elkaar versterken, wat tot betere

om zo de bijzondere positie binnen het concern te versterken.

blijven houden om zo binding met het nieuwe bedrijf te behouden.

“Wij zijn blij dat Basis & Beleid ons heeft geadviseerd, want het on

Echter, tot verbijstering van velen, is op 20 augustus 2008 door ST

derzoek heeft eind 2008 helderheid gebracht”, vertelt or-secretaris

het resterende pakket aandelen van NXP overgenomen.

Ina Jacobs. “De uitkomst was dat verhoging van de output moge

In het derde kwartaal van 2008, vrijwel direct na de vorming van

Synergie door samenwerking
Bij reorganisaties spelen ondernemingsraden, vakbonden en vaak ook externe adviseurs ieder hun eigen rol om

resultaten leidt.
Als gevolg van de kredietcrisis moeten veel bedrijven reorganiseren.

dat de ondernemingsraad goede afspraken maakt met de bestuur

lijk was, maar dat daarvoor

Door de adviesaanvragen en sociale plannen die daarmee gepaard

der. Bovendien kan de informatie die de extern adviseur boven tafel

wel een nieuwe verpakkings

gaan, raken zowel ondernemingsraden als vakbonden zwaar belast.

krijgt de vakbondsbestuurder sterken in zijn onderhandelingspositie

lijn geplaatst moest worden,

Beide werknemersorganen worden door de directie geïnformeerd

tegenover diezelfde bestuurder bij het sociaal plan.

waardoor een groep mensen

over het voornemen de organisatie te herstructureren, wat vaak be

Beide partijen kunnen enorm veel voordeel hebben van elkaars

overcompleet zou worden. De

tekent dat een aantal werknemers hun (vaste) baan zal verliezen. De

(machts)positie binnen het bedrijf. Door samen na te denken over

directie was het trouwens eens

ondernemingsraad vertegenwoordigt alle werknemers en toetst de

de te volgen strategie, kan er een synergetisch effect ontstaan.

met de bevindingen, dat blijkt

plannen op nut en noodzaak voor de continuïteit van de onderne

Partijen kunnen dan bijvoorbeeld afspraken maken over de inhoud

wel uit het feit dat ze Basis &

ming (belang van de blijvers) en weegt de sociale gevolgen voor het

(wat willen we bereiken?), het proces (op welke manier gaan we dat

Beleid gevraagd hebben hun rapport in bijeenkomsten voor alle

schokt, omdat bij de vorming van de joint venture de vooruitzichten

personeel (belang van de wijkers). De vakbond is erbij gebaat de be

bereiken?), de taakverdeling (wie doet wat?), de planning (wanneer

medewerkers te presenteren.”

buitengewoon positief werden gepresenteerd. De adviesaanvraag

langen van de leden zo goed mogelijk te behartigen, waarbij behoud

gaan wij wat doen?) en over het informeren van de achterban.

Volgens de Jacobs heeft de samenwerking veel voordeel opgeleverd:

gaf onvoldoende aan wat de plotse noodzaak was voor een derge

van werkgelegenheid centraal staat. Beide hebben er belang bij om

We zullen dat illustreren aan de hand van twee voorbeelden, waar ad

“Nu is er door de directie een reorganisatie aangekondigd, met een

lijke omvangrijke herstructurering. Doordat de ondernemingsraad

zoveel mogelijk informatie te krijgen over hoe de onderneming er

viseurs van Basis & Beleid als externen bij betrokken zijn geweest.

investeringsplan en een reductie van ongeveer 45 arbeidsplaatsen.

te weinig zicht kon krijgen op de daadwerkelijke beweegredenen van

Daar zal dan door de bond een sociaal plan voor moeten worden

de bestuurder heeft hij ons als externe adviseurs ingeschakeld.

voor staat, wat het toekomstperspectief is en of het voorgenomen

de joint venture, werd door

‘Vakbondsbestuurders moeten zich

het management een groot

goed realiseren dat een stevige positie

kondigd waardoor circa 85

van de or van groot belang kan zijn’

arbeidsplaats zouden ver

scheepse reorganisatie afge
van de 330 werknemers hun
liezen. De nieuw gevormde
ondernemingsraad was ge

besluit – gezien de ontstane situatie – passend is. Bij de vakbond

Cerexagri

afgesproken. De planning van de fte-reductie loopt vooruit op de

Onze conclusie was dat de reorganisatie primair een strategische

rust het primaat om een sociaal plan uit te onderhandelen, terwijl de

Cerexagri B.V. te Rotterdam is een chemisch productiebedrijf dat zich

investeringen, dus dat gaan we goed uitzoeken. Daarvoor hebben

keuze betrof, bestaande uit kostenreductie op het gebied van

ondernemingsraad het recht heeft advies uit te brengen. Beide pro

toelegt op de productie van preventieve gewasbeschermingsmidde

we weer Basis & Beleid benaderd. Door het eerdere onderzoek zijn

Research & Development en klantfocus. Uit het onderzoek kwam

cessen zijn met elkaar verbonden. Immers, zonder sociaal plan geen

len die wereldwijd verkocht worden. Bij het bedrijf werken circa 120

ze goed ingevoerd en kunnen we snel schakelen. Al met al is het een

ook naar voren dat de directie in het proces bij de bepaling van

(positief ) advies en zonder advies geen sociaal plan. Door goede

mensen. De moedermaatschappij UPL is gevestigd in Mumbai, India.

goede wisselwerking geweest tussen de cao-onderhandelingen van

boventalligheid een kwalitatieve selectie toepaste die niet met de

samenwerking tussen de vakbond en de ondernemingsraad kan in

Bij Cerexagri wilde de bestuurder in het derde kwartaal van 2008 een

de bond en de belangen van de ondernemingsraad.”

vakbonden was overeengekomen. Hoewel de onderzoeksresultaten

beide processen een optimaal resultaat worden bereikt. De onder

reorganisatie doorvoeren. Dit voornemen werd gepresenteerd in de

Dat vindt ook vakbondsbestuurder Egbert Schellenberg: ”Voor mij is

geen wijziging in de herstructurering zelf hebben opgeleverd, is wel

nemingsraad kan zijn advies uitstellen – en derhalve druk opvoeren

vorm van een Value Creation Plan, waarbij er gestreefd werd naar hal

dus een winstpunt dat ik veel meer inzicht in de bedrijfssituatie heb

het sociaal plan aangepast. “Tijdens het adviestraject hebben we

– waar de vakbond zijn voordeel mee kan doen. Dit geldt eveneens

vering van de kostprijs per eenheid product door realisatie van 25%

gekregen. Bij de cao-onderhandelingen van dit jaar kwam dat goed

veel afspraken kunnen maken, waaronder de voorwaarde dat er een

omgekeerd. De bestuurder van de onderneming heeft er over het

capaciteitsvergroting en 25% kostenreductie.

van pas. Uit het achterbanoverleg bleek dat de leden van mening

beter sociaal plan zou komen omdat de bestuurder deels op kwaliteit

algemeen voordeel bij dat het proces soepel en snel verloopt. Deze

Vakbondsbestuurder Egbert Schellenberg van FNV Bondgenoten en

waren dat er iets op arbeidsvoorwaardelijk gebied moest gebeuren,

had geselecteerd betreffende de af te vloeien werknemers. Helaas

heeft namelijk zijn kaarten al geschud en denkt te weten waar het

de ondernemingsraad twijfelden aan de haalbaarheid van dit voor

omdat de investeringen niet zijn waargemaakt. Maar intussen is de

is van de meeste afspraken, met uitzondering van het sociaal plan,

naar toe zou moeten gaan.

stel, temeer omdat in de adviesaanvraag niet concreet werd aange

wereld nogal veranderd, dus 3,5% loonsstijging zat er niet in, we

niks terecht gekomen”, vertelt Alex Kengen, die destijds lid was van

geven wat er dan zou moeten gebeuren om dit resultaat te behalen.

hebben genoegen moeten nemen met 1,5%. Wel hebben we goede

de ondernemingsraad van ST NXP. Hij heeft er wel begrip voor dat

Externe expertise

Verder was er volgens de directie weinig ruimte om over arbeidsvoor

afspraken kunnen maken over de werkgeversbijdrage aan de (aan

de or van NXP een positief advies heeft gegeven over de te vormen

In de praktijk komt het met grote regelmaat voor dat beide partijen

waarden te onderhandelen, gezien de voorgestelde bezuinigingen.

vullende) ziektekostenverzekering van werknemers en is er een een

joint venture. “Zij moesten kiezen: of 6.500 werknemers de straat

onvoldoende goed de situatie kunnen beoordelen en de onderne

Schellenberg heeft toen in plaats van een gangbare tweejarige cao

malige uitkering gekomen.”

op, want op dat moment verkeerde NXP op de rand van het fail

mingsraad gebruik maakt van het recht om extern advies in te huren.

een eenjarige ondernemings-cao gesloten met de afspraak dat er

De bevindingen van de externe adviseurs kunnen eraan bijdragen

een onderzoek zou worden ingesteld naar de haalbaarheid van het

ST NXP

werknemers betrokken waren. Maar uiteindelijk is die joint venture

plan, waarbij de ondernemingraad een extern bureau zou te benade

ST NXP ontwikkelt en produceert chips voor mobiele telefoons,

veel te positief voorgesteld”, vindt Kengen. “Het werd aan ons ge

ren naar zijn keuze. Daarop heeft de or Basis & Beleid ingehuurd.

waarbij de productie in haar geheel wordt uitbesteed. ST NXP levert

presenteerd als een nieuw avontuur, maar achteraf bleek het gewoon

Ingrid van Pinxteren is organisatieadviseur bij Basis & Beleid.
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lissement, of instemmen met de joint venture waarbij slechts 250
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een ordinaire verkoop van een bedrijfsonderdeel. Achteraf gezien
lijkt het erop dat ST een belangrijke concurrent uit de markt gekocht
heeft. Van het beloofde synergetisch effect is nooit sprake geweest.
Er werd ons een mooie toekomst in het vooruitzicht gesteld, maar
het lijkt erop dat dit gedaan werd om de stakeholders, met name de
werknemers, rustig te houden.”

Lessen
De or heeft enkele belangrijke lessen uit het adviestraject getrok
ken. Kengen: “Ik heb geleerd dat het belangrijk is om goed te kijken
naar de belangen van zowel de verkoper, koper als de betrokken
werknemers. Om sterker te staan is het belangrijk goede contacten
te onderhouden met zowel de achterban als de vakbonden. Door
samen met de vakorganisatie op te trekken, kan de druk worden op
gevoerd richting de directie. Ook de samenwerking met de externe
adviseurs heeft veel opgeleverd. Basis & Beleid heeft de timing geco
ördineerd, zodat op het juiste moment de krachten samenkwamen.
Ook hebben ze ervoor gezorgd dat we ons inhoudelijke werk goed
konden doen door de uitgeoefende tijdsdruk door de bestuurder te
temperen. Ze hebben structuur aangebracht, de voortgang bewaakt
en onze or-rechten gezekerd.”
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Hij heeft ook nog een advies voor de medezeggenschap. “Bij in
tensieve trajecten zouden werknemers geheel vrij moeten worden
gemaakt om tijdelijk plaats te nemen in de or. Deze werknemers
kunnen zich dan richten op de inhoudelijke samenwerking met een
externe partij die de procedure en de strategie in de gaten houdt.
Op die manier kan de kwaliteit van het advies worden geoptimali
seerd.”
Voor vakbonden is het niet gemakkelijk om de belangen van de le
den te behartigen bij internationale ondernemingen, vindt bestuur
der Arthur Bot van de CNV Bedrijvenbond, die heeft onderhandeld
over het sociaal plan. “Het lastige bij ST NXP, waarvan het moeder
bedrijf in Frankrijk is gevestigd, is dat zij de vakbonden niet zien
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als een natuurlijke partner. De buitenlandse aandeelhouders weten
niet wat polderen is en gaan voorbij aan de Nederlandse arbeidsver
houdingen. Dit is lastig voor de Nederlandse manager, die lijkt een
vooruitgeschoven post van het commandocentrum, een positie die
allerminst benijdenswaardig is. Als blijkt dat de lokale bestuurder
niet capabel is om goede afspraken te maken, dan moet je doorpak
ken naar concernbestuurders in de buitenlandse top.” Volgens Bot
is een goede samenwerking met de or zeer belangrijk. “Niet alle
vakbondsbestuurders zijn voorstander van intensieve samenwerking
met de or. Maar zij moeten zich goed realiseren dat een stevige po
sitie van de ondernemingsraad juist van groot belang kan zijn. Daar
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moeten bonden meer aandacht voor hebben. Doordat wij bij ST NXP
goed hebben kunnen samenwerken met de ondernemingsraad en
zijn externe adviseur, zijn we erin geslaagd het bestaande sociaal
plan op te hogen met 30%; een geweldig resultaat.”
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