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Vakbondsmensen in
de politiek

              


Hoewel bij het schrijven de verkiezingen nog plaats moeten

H

Kamer kwam waren de conservatieven al bang voor ‘het rode

vinden, is de kans groot dat minimaal vier mensen de over-

gevaar’, terwijl de eerste socialist, Domela Nieuwenhuis, pas

stap van de vakbond naar de politiek zullen maken: Lilian

drie jaar later naar de Tweede Kamer werd afgevaardigd.

Marijnissen (SP), Gijs van Dijk (PvdA), Corrie van Brenk

Het eerste parlementslid uit christelijke kring was de timmer-

(50PLUS) en Dennis Wiersma (VVD) staan op verkiesbare

man Pieter van Vliet, voorzitter van de werkliedenvereniging

plaatsen. In totaal staan er twintig (voormalige) vakbonds-

Patrimonium, in 1901. Het NVV (één van de voorlopers van

mensen op de kandidatenlijsten (twaalf op een verkiesbare

de FNV) leverde parlementariërs vanaf 1913. In de Eerste

plaats), verdeeld over zes partijen: de PvdA zeven, Groen-

Kamer kwam toen Henri Polak, van origine diamantslijper,

Links zes (onder wie fractieleider Jesse Klaver), de SP drie,

voorzitter van de Diamantbewerkersbond ANDB en in 1906

het CDA twee, de VVD en 50PLUS ieder één. Zij scharen

de eerste voorzitter van het NVV. Jan ter Laan, belasting-

zich bij een groot gezelschap. In totaal zijn er 155 vak-

ambtenaar en voorzitter van de Commiezenbond – één van

bondsmensen gevonden die actief zijn (geweest) in de lan-

de voorlopers van de Centrale Nederlandse Ambtenaars-

delijke en/of Europese politiek.

W

bond CNAB – kwam in 1913 in de Tweede Kamer. Twee jaar
later kwam daar de schilder Jan van den Tempel bij, secreta-



ris en belangrijkste theoreticus van het NVV en in 1939 de

De eerste arbeider in de Tweede Kamer werd al in 1885

eerste sociaaldemocratische minister.

gekozen. Dat was de meubelmaker Bernard Heldt, voorzitter

De eerste katholieke vakbondsman in de Tweede Kamer

van het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond

was Arnold Engels in 1916, een Twentse wever. Aanvanke-

ANWV. Terwijl hij zelf nog geen stemrecht had, kwam hij in

lijk een aanhanger van Alphons Ariëns en de interconfes-

het parlement voor de Liberale Unie. Liberaal was destijds

sionele richting, werd hij later een fervent voorstander van

een politieke stroming links van het midden. Toen Heldt in de

zuiver katholieke arbeidersverenigingen.
Links van de sociaaldemocraten werd de drukker en redacteur van socialistische blaadjes Harm Kolthek, die tot 1913

Floor van Gelder is vakbondshistoricus. Een eerder versie van dit artikel
verscheen op de website van de Vrienden van de Historie van de Vakbeweging (VHV).

secretaris van het NAS was geweest, in 1918 lid van de
Tweede Kamer. Nadat Kolthek in de Eerste Wereldoorlog
had gezien hoe overheersend de rol van de politiek was,
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richtte hij zijn eigen Socialistische Partij op. Déze SP heeft

eerste NKV’er die voor de PvdA in de Tweede Kamer komt.

bestaan van 1918-1928.

Een andere doorbraakfiguur is Dilia van der Heem. Zij

Deze vroege ‘vakbondsparlementariërs’ waren vaak tegelij-

begon haar vakbondscarrière als assistent van NKV-voorzit-

kertijd actief in de vakbeweging en in de politiek. Tot in de

ter Jan Mertens, stapte na een aantal maanden in 1970

jaren ‘60 was parlementslid namelijk niet altijd een hoofd-

over naar het NVV, werd drie jaar later Tweede Kamerlid

beroep en zagen veel parlementsleden het politieke werk

voor de PPR, en was vanaf 1979 bestuurder bij de Ver-

als bijbaan naast andere, vaak bestuurlijke, functies. Vanaf

voersbond NVV/ FNV.

de jaren ‘70 vond een professionalisering plaats van de

Van de vakcentrale voor middengroepen en hoger perso-

Kamerleden en kwamen dubbelfuncties weinig meer voor.

neel MHP moeten Erwin Nypels en Henk van Hoof worden
genoemd. Nypels, voorzitter van de MHP-bond voor Hoger



Opgeleiden, zat verschillende periodes voor D66 in de

De verzuiling in de vakbeweging was nog lang merkbaar bij

Tweede Kamer en was in 1982 nog vijf maanden minister

de politieke kleur van de vakbondsmensen. NVV-bestuurders

van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening. Van Hoof,

zaten in het parlement voor de SDAP en na de Tweede

CAO-coördinator van de Vereniging van Hoger Personeel zat

Wereldoorlog voor de PvdA. Pas vanaf 1989 – Paul
Rosenmöller is daar een voorbeeld van – werden FNV’ers
actief in andere partijen als GroenLinks en de in 1972 opgerichte SP.
NAS-voorzitter Henk Sneevliet, die overigens eerder in zijn
vakbondsloopbaan voorzitter was geweest van de NVVbond voor Spoor- en Tramwegpersoneel, heeft in de jaren
‘30 zes jaar in de Tweede Kamer gezeten voor de RSAP, een





kleine socialistische partij links van de SDAP.
Diverse bestuurders van de communistische Eenheidsvakcentrale, de EVC, zaten na de Tweede Wereldoorlog in de

voor de VVD in de Tweede Kamer en was op twee ministe-

Tweede Kamer voor de CPN. De laatste was in de jaren ‘70

ries staatssecretaris, in 1998 op Defensie en in 2004 op SZW.

de Groninger Fré Meis.
Het CNV streefde er ook naar om zijn bestuurders op ver-



kiesbare plaatsen te krijgen. Als CNV’ers politiek actief wer-

In 1917 werd het algemeen kiesrecht ingevoerd voor man-

den was dat vrijwel altijd voor de ARP, slechts een enkeling

nen vanaf 25 jaar. Vrouwen konden pas bij de verkiezingen

was lid van de CHU. Overigens leidde het regelmatig tot

in 1922 hun stem uitbrengen. De Tweede Kamer telde toen

grote spanningen tussen het CNV en de ARP, omdat deze

100 leden, in 1917 was 4% afkomstig uit de arbeidersbewe-

partij in de zienswijze van het CNV onvoldoende tege-

ging. Na de verkiezingen van 1918 was 12% van de parle-

moetkwam aan de wensen vanuit de vakbeweging. De eer-

mentariërs afkomstig uit de vakbeweging: vijf van de SDAP

ste uitzondering was Pier van Gorkum, voorzitter van de

(22 zetels), vijf van de RKSP (32 zetels), één van de ARP (13

Christelijke bond van Hoger Opgeleiden, die van 1972-

zetels) en de ene zetel van de nieuwe Socialistische Partij.

1975 voor de PPR in de Tweede Kamer zat.

Tegenwoordig zijn vakbondsmensen een stuk schaarser.

De bestuurders van de katholieke vakbeweging waren poli-

Onder de 150 Kamerleden zijn eind 2016 met een beetje

tiek actief voor de RKSP en later voor de KVP. Begin jaren

zoeken nog vijf mannen en drie vrouwen met een vak-

‘70 zijn ook hier tekenen van ontzuiling. Jaap van der Doef,

bondsverleden te vinden, verdeeld over vijf politieke partij-

afkomstig uit de katholieke Vervoersbond, is in 1973 de

en. Dat is nog geen 6%.

>>>
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De eerste vrouw in de Tweede Kamer
was de Rotterdamse onderwijzeres
Suze Groeneweg. Haar vakbondsactiviteit beperkte zich tot het bestuur
van de Rotterdamse afdeling van de
Bond van Nederlandse Onderwijzers.
In 1918, vrouwen hadden alleen passief kiesrecht, kwam zij voor de SDAP
in het parlement en in 1919 werd zij
ook in de Provinciale Staten en de
Rotterdamse gemeenteraad gekozen.
Tot 1937 was Groeneweg full time
politica. Net zoals een generatie eerder bij arbeiders het geval was
geweest, werd zij gekozen nog voordat vrouwen stemrecht hadden.
In 1931 werd Alida de Jong, hoofdbestuurder bij de Bond in de Kledingindustrie van het NVV, de eerste vakbondsvrouw in de Tweede Kamer. Na
de oorlog zat Annie Kessel, leidster van
de Katholieke Arbeidersvrouwen KAV
in het diocees Breda, van 1963 tot
1971 in de Tweede Kamer – eerst voor
de KVP en daarna voor de groep Aarden. Vakbondsvrouwen zijn schaars
gebleven in de landelijke politiek,
slechts veertien vrouwen hebben in de
Eerste of Tweede Kamer gezeten. Bij
de veertien vakbondsmensen die naar
het Europese Parlement gingen waren
drie vrouwen: van 1999-2009 FNVfederatiebestuurder Ieke van den Burg
en beleidsmedewerker van FNV Bouw
Dorette Corbey, en sinds 2014 FNVvoorzitter Agnes Jongerius.


Vakbondsbestuurder Fré Meis zat namens de CPN in de Tweede Kamer.

Oud-vakbondsmensen worden wel
eens minister of staatssecretaris, maar
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dat komt minder vaak voor. In totaal waren er vijftien minis-

Uyl in 1965-1966, econoom, maar niet afkomstig uit de vak-

ters op zestien ministersposten, en negen staatssecretaris-

beweging. Het CDA en voorlopers leverden na de oorlog

sen op dertien staatssecretariaten. Hier speelt ook de kabi-

daarentegen tien ministers van EZ, die in vijftien kabinetten

netsdeelname van de partijen een rol. In de periode 1946-

hun werk deden. Ambieert de vakbeweging dit terrein niet,

2016 zaten het CDA en voorlopers 58 jaar in het kabinet, de

of wordt het haar niet gegund? Of zou dit puur toeval zijn?

PvdA slechts 38 jaar. De kans om via een christelijke partij in

De vakbeweging heeft toch altijd economen in dienst

het kabinet te komen was alleen al door de samenstelling

gehad, hoewel een achtergrond als econoom of ervaring in

van de regering groter dan via de sociaaldemocratie.

het bedrijfsleven tegenwoordig niet eens meer een vereis-

Meest opmerkelijke vakbondsman in het landsbestuur was

te is om minister van EZ te worden.

Wim Kok, de laatste voorzitter van het NVV en aansluitend

Vakbondsvrouwen in het landsbestuur waren er ook, twee

de eerste voorzitter van de FNV. Hij was minister van Finan-

vrouwelijke ministers: Ella Vogelaar (FNV) was van 2007-2008

ciën (1989-1994) en daarna minister president (1994-2002).

minister van Wonen, Wijken en Integratie. Gerda Verburg

Wat het vakgebied betreft staat Sociale Zaken met bij

(CNV) was van 2007-2010 minister van Landbouw Natuur en

elkaar twintig ministersjaren op de eerste plaats: twee

Voedselkwaliteit. Ook van de staatssecretarissen waren er

ministers vanuit het NVV (Jan van den Tempel en Ko Suur-

twee vrouw: Elske ter Veld (FNV) van 1989-1993 op SZW, en
Karin Adelmund (FNV) van 1998-2002 op OCW.




Wij hebben hier vooral kwantitatieve gegevens verzameld.



Deze inventarisatie is noodzakelijk, maar lang niet voldoen-



beweging en politiek en over de mate van succes van een

de, om opheldering te geven over de verhouding tussen vakemancipatiebeweging. Interessant zou zijn om na te gaan in
hoeverre deze politici er in zijn geslaagd hun vakbondsagenda ook op de politieke agenda te krijgen. Wat waren de ver-

hoff, de AOW minister) met samen twaalf ministersjaren.

wachtingen bij de vakbeweging? Wat verwachtten hun kie-

Vijf ministers vanuit het CNV (van 1967-1982 Bauke Rool-

zers? Hoe succesvol waren zij, welke resultaten zijn er be-

vink, Jaap Boersma, Wil Albeda en Louw De Graaf en van

haald en welke belemmeringen kwamen zij tegen? Kortom,

2002-2007 Aart Jan De Geus).

wat heeft de deelname aan het politieke bedrijf in de prak-

Daarnaast waren er op Sociale Zaken zes staatssecretaris-

tijk opgeleverd voor vakbondsleden, mannen en vrouwen,

sen met bij elkaar 27 jaar politieke verantwoordelijkheid,

werkende mensen, ouderen en uitkeringsgerechtigden?

afkomstig uit de vakbeweging: twee uit het CNV (Roolvink

Deze vragen zijn relevant omdat ik ervan uitga dat vak-

van 1959-1963 en De Graaf van 1977-1989), twee uit het

bondsmensen in de politiek – in meer of mindere mate – er

NKV (Jan Mertens van 1973-1977 en Piet van Zeil, vijf

naar hebben gestreefd om hun vakbondsprioriteiten via de

maanden in 1982), één uit de FNV (Elske ter Veld van 1989-

politiek te kunnen verwezenlijken. Hoewel de vraag ook

1993) en één uit de VHP (Henk van Hoof van 2004-2007).

gesteld zou moeten worden òf zij – eenmaal in het parle-

In schril contrast hiermee staat Economische Zaken. Geen

ment of als bewindspersoon – er aan hebben gewerkt om

minister, slechts één staatssecretaris vanuit de vakbewe-

iets van hun vakbondsagenda via de politiek te realiseren.

ging. Dat was van 1981-1986 Piet van Zeil, afkomstig van

Antwoord op deze vragen vereist vervolgonderzoek.

de Katholieke Vervoersbond St. Raphaël. PvdA’ers kwamen
bijna nooit op EZ terecht, de enige minister was Joop den

w Dit document vindt u op www.zeggenschap.info/naslag/besloten
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t 030 231 81 15
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Meer details
www.linxx.org

paul de beer
Bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen (Henri Polak leerstoel) aan de UvA en
directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging
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Solidariteit pensioenen onder druk

FNV moet achterban
mobiliseren




Pensioen is niets anders dan uitgesteld loon. Het bestaat

P

belast zijn met het beheer van de premies. Bij sommige

uit pensioenpremies waarvan de hoogte door de besturen

pensioenfondsen is de administratie en een deel van het

van pensioenfondsen wordt bepaald om de continuïteit in

beheer overgedragen aan commerciële verzekeringsmaat-

verplichtingen te garanderen. De verdeling van de premie

schappijen als AEGON. De besturen van de fondsen wor-

in een werknemers- en werkgeversdeel wordt in CAO-

den capabel geacht om te bewaken dat aan de verplichtin-

onderhandelingen vastgesteld en is onderdeel van de loon-

gen op lange termijn wordt voldaan (dekkingsgraad) en

ruimte in de onderhandelingen. Dat werd maar al te duide-

om te beslissen over de hoogte (indexering) van de uitke-

lijk in 2015 toen de CAO voor de Rijksoverheid een ‘loons-

ringen. Doen ze dat niet goed, dan kunnen bestuursleden

verbetering’ regelde ten koste van de pensioenpremieaf-

worden vervangen met behulp van procedures en struc-

dracht van de werkgever: de Rijksoverheid zelf!

turen die zijn opgebouwd om de deelnemers zeggenschap

Het in pensioenfondsen bijeengebrachte uitgestelde loon

te geven, zoals verkiezing/benoeming bestuurders, pen-

is dus (het resultaat van) een arbeidsvoorwaarde, vastge-

sioencommissies in de vakbonden, en verantwoordingsor-

steld in onderhandelingen tussen werkgever en werknemer.

ganen.

De pensioendeelnemers hebben hun zeggenschap over
hun eigen, collectief bijeengebrachte en beheerde uitge-



stelde loon overgedragen aan pensioenfondsbesturen, die

Fundament van het pensioenstelsel is solidariteit tussen de
deelnemers. Bij de opbouw van het pensioen wordt uitgegaan van een doorsneepremie. Dit wil zeggen dat elke

Jan Ilsink is voorzitter van FNV-Senioren Haagsteden.

deelnemer aan een fonds in de pensioenopbouw een gelijk
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percentage van het inkomen aan premie afdraagt. Ook de

worden betaald aan het fonds. Maar het loon van jonge

pensioenuitkering is gestoeld op de solidariteit. Het per-

werknemers is meestal lager dan oudere, waardoor ook de

centage van het laatstverdiende loon of middelloon wordt

premie, volgens het vaste percentage, lager is. En jonge

bepaald door de besturen van de fondsen en is afhankelijk

werknemers worden ook ouder!

van de duur van de pensioenopbouw (het aantal jaren dat
premie is betaald). Er wordt geen onderscheid gemaakt of



je wel of niet langdurig gebruik maakt van het pensioen.

Het zal geen verbazing wekken dat die doorsneepremie ter

Mocht een deelnemer door overlijden niet of slechts kort

discussie staat. In de ‘Perspectiefnota Toekomst Pensioen-

genieten van het door hem of haar opgebouwde pensioen

stelsel’ van staatssecretaris Klijnsma wordt een nieuw pre-

dan kunnen, afhankelijk van de regeling in het fonds, nabe-

miestelsel gepresenteerd, waarin de doorsneepremie is

staanden daarvan gebruik maken.

losgelaten. Het zou in 2020 moeten ingaan. Ook in ver-

De overheid erkent en ondersteunt deze solidariteit en col-

schillende partijprogramma’s voor de verkiezingen is

lectiviteit van de pensioenfondsen met de wettelijke voor-

afschaffing van de doorsneepremie opgenomen. Het zou

waarde dat het deelnemen aan pensioenfondsen voor alle

de ‘oneerlijkheid’ jegens jongeren oplossen door jonge

werknemers bij een bedrijf of sector verplicht is. Althans,
tot nu toe. Want de tijd lijkt voorbij dat de politiek het
resultaat van onderhandelingen tussen werkgevers en in
vakbonden georganiseerde werknemers, soms na harde
strijd tot stakingen aan toe, erkent en ondersteunt met
wet- en regelgeving.







Met de verkiezingen in het vooruitzicht is de aanval op het
pensioenstelsel geopend. Vooral de VVD en D66 laten zich
niet onbetuigd. Zij willen de verplichte deelname aan

deelnemers aan de pensioenfonds een lager percentage

bedrijfspensioenfondsen opheffen en meer individuele

van hun loon aan pensioenpremie te laten betalen (dan de

keuzevrijheid introduceren. Zo’n aanval op de solidariteit

doorsneepremie!) Dit is voor jongeren echter een fop-

en collectiviteit van het pensioenstelsel gebeurt als altijd

speen, want:

heel geniepig, wordt versluierd door desinformatie en mys-

a. lagere, in de CAO af te spreken pensioenpremies voor

tificatie en is er op gericht een wig te drijven tussen jonge-

jongeren, wil helemaal niet zeggen dat zij dit vrijgekomen

ren en ouderen met:

deel in de loonruimte ook zelf in handen krijgen. Dat is des-

a. de suggestie dat de huidige pensioengerechtigde met

tijds gebleken bij verlaging van de ziektekostenpremie. Die

hun ‘riante pensioenen’ de pensioenpotten leeghalen. Dit

leidde niet tot meer koopkracht maar tot versobering van

is onjuist omdat een pensioenuitkering de uitbetaling is van

de verzekering en verlaging van de lonen!

eigen ingebrachte en collectief beheerde premies.

b. lage premies leiden uiteindelijk tot lagere pensioenen,

b. de insinuatie dat jongere pensioendeelnemers worden

tenzij hogere premies later het tekort van de lagere pre-

benadeeld door de systematiek van een doorsneepremie,

mies aan het begin gaan goedmaken. En dan is het een

omdat ingelegde premies aan het begin van de opbouw

sigaar uit eigen doos, want ze moeten later zelf het tekort

langer renderen dan premies die later in de pensioenop-

gaan inhalen. Bovendien is het een klapsigaar, want het ver-

bouw worden ingebracht. Natuurlijk is de opbrengst van

loren rendement van minder inleg in het begin valt nooit

vroeg ingebrachte premies hoger dan de premies die later

meer in te halen!

>>>

11

12

Zeggenschap 1-2017



Al vaker heeft Busker blijk gegeven van weinig strijdbaar-

Versobering van het pensioenstelsel is onderdeel van de

heid. Tijdens een pensioenbijeenkomst van FNV in Utrecht

afbraak van arbeidsvoorwaarden, die vanaf de jaren ‘90 in

op 11 november vorig jaar zei hij dat de FNV de doorsnee-

Europa is ingezet met vaststelling en uitvoering van de

systematiek wil handhaven, omdat er nog geen adequate

‘Lissabon-agenda’. In 1990 bepaalden de Europese rege-

oplossing is voor de transitieproblematiek; dat is de over-

ringsleiders in de Portugese hoofdstad dat Europa de

gang naar een nieuwe systematiek bij het loslaten van de

meest concurrerende economie ter wereld moest worden.

doorsneepremie. Hij voegde daar aan toe dat ‘de werke-

Het middel hiertoe laat zich raden: lagere kosten voor

lijkheid is dat de politiek al besloten heeft om de door-

arbeid en hogere winsten voor het bedrijfsleven. De

sneesystematiek af te schaffen.’ Busker heeft kennelijk de

Europese Commissie heeft zich tot opdrachtgever en

handdoek al in de ring gegooid en in feite het standpunt

opzichter en de nationale regeringen tot uitvoerders van

verlaten van de FNV-Nota ‘Samen delen, een sterke keuze’

de kaalslag in arbeidsvoorwaarden gemaakt. Versoepe-

van november 2016 waarin de noodzaak van handhaving

ling ontslagrecht en verlaging ontslagvergoeding, verla-

van de doorsneepremie is opgenomen.

ging en verkorting van WW, afschaffing/beperking WAO,


De top van de FNV lijkt niet van plan om voor behoud van



het stelsel te knokken en vakbondsmacht te ontwikkelen.



het verantwoordingsorgaan en in de fondsbesturen luiden



Ook vakbondsbestuurders in de pensioencommissies, in
geen alarmklokken. Waarom mobiliseren ze de achterban,
de deelnemers aan pensioenfondsen, niet om de ondermijning van solidariteit en collectiviteit en de aantasting van
hun zeggenschap over hun eigen poen te stoppen?
In plaats daarvan richt de FNV zich op de polder. De SER

en verhoging pensioenleeftijd zijn voorbeelden die in alle

hoopt binnenkort met een advies te komen over pensioen-

lidstaten successievelijk zijn of worden doorgevoerd.

hervormingen, zodat het nieuw te vormen kabinet ermee
aan de slag kan. Deze tactiek om in de SER samen met de



werkgevers één lijn te trekken, is zeer riskant. Immers, het

De afbraak van het pensioenstelsel gebeurt onder de ogen

nieuwe kabinet kan het SER-advies naast zich neerleggen.

van de vakbeweging. In het vorige nummer van Zeggen-

En als dat gebeurt, is het te laat. Want als de FNV dan wel

schap schreef kersvers FNV-voorzitter Han Busker dat ‘de

actie wil voeren, zou ze moeten mobiliseren voor een met

politiek na de verkiezingen van maart een knoop moet

werkgevers gesloten compromis in plaats van voor behoud

doorhakken over een nieuw pensioenstelsel.’ Daarmee

voor een stelsel dat in het belang van werknemers is.

accepteert hij impliciet fundamentele bemoeienis en zelfs

Het nieuwe ledenparlement van de FNV mag in het voor-

ultieme besluitvorming van de politiek over ons uitgestelde

jaar het nieuwe Dagelijks Bestuur kiezen. Het is te hopen

en namens ons beheerde loon! Busker kritiseert weliswaar

dat zij niet alleen voor bestuurders kiest die graag hun com-

de plannen om pensioenen te individualiseren, maar in zijn

fortabele onderhandelingspositie in de SER willen behou-

artikel geeft hij op geen enkele manier te kennen de pen-

den. Er is behoefte aan een hoofdbestuur, met in haar kiel-

sioendeelnemers hiertegen te willen mobiliseren. In feite

zog de werkorganisatie, dat vertrouwen heeft in het

geeft hij daarmee onze zeggenschap over onze eigen poen

gezond verstand en strijdlust bij de leden om voor deze

uit handen!

belangrijke arbeidsvoorwaarde te gaan knokken.

fabian dekker
Arbeidssocioloog en verbonden aan de vakgroep sociologie van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Hij doet onderzoek naar sociale ongelijkheid op de arbeidsmarkt
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Afscheid van loonmatiging?

Een te hoge looneis is
ook niet goed


 

Sinds het roemruchte Akkoord van Wassenaar uit 1982

S

arbeidsbesparende technologieën. De vakbeweging heeft

geldt loonmatiging als het ‘geheim’ van het Nederlandse

vanaf de jaren ‘80, aanvankelijk schoorvoetend, later met

poldermodel. Mede dankzij die loonmatiging wist Neder-

steeds meer overtuiging, de neoklassieke visie overgeno-

land in Europa op te klimmen van één van de landen met

men en daarom jarenlang meegewerkt aan, zoals zij het lie-

de laagste arbeidsparticipatie tot één van de koplopers. De

ver noemt, een ‘verantwoorde loonontwikkeling’. Immers,

laatste jaren begint echter de twijfel te groeien of het medi-

als hoge loonstijgingen leiden tot verlies aan werkgelegen-

cijn van loonmatiging niet is uitgewerkt. Vooral sinds het

heid, zijn de werknemers die hun baan kwijt raken daarmee

uitbreken van de economische crisis in 2008 wordt steeds

nog verder van huis. Het gevolg van deze gematigde opstel-

vaker de vraag opgeworpen of loonmatiging niet juist de

ling van de vakbeweging is geweest, dat de contractlonen in

crisis verergerd of in ieder geval verlengd heeft. Recent

Nederland al decennialang alleen de prijsstijging volgen.

hebben economen van naam en faam en zelfs president

Anders gezegd, de reële CAO-lonen zitten al 35 jaar op de

Knot van De Nederlandsche Bank gesuggereerd dat we

nullijn. De feitelijk verdiende lonen zijn overigens wel geste-

juist een sterkere loonstijging nodig hebben om de econo-

gen. Dit komt door de zogenaamde incidentele loonontwik-

mie te stimuleren. Dit past in het keynesiaanse denken

keling, die het gevolg is van promoties, periodieken en der-

waarin de effectieve vraag van consumenten een belangrij-

gelijke, die gemiddeld 0,5% per jaar bedraagt.

ke motor is achter economische groei. Door hogere lonen
krijgen de werknemers immers meer te besteden. De ana-



lyse die eerder dominant was, is gebaseerd op een

Is het tijd dat de vakbeweging een nieuwe weg inslaat

(neo)klassieke economische visie, waarin de kostenkant van

en afscheid neemt van het recept van de loonmatiging?

het loon wordt benadrukt. Hogere lonen betekenen dan

Die vraag stond centraal in een rondetafelgesprek dat

dat arbeid voor bedrijven duurder wordt, wat ertoe leidt

het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging op

dat zij minder arbeid inhuren en/of meer investeren in

12 december 2016 organiseerde naar aanleiding van de
publicatie van het rapport ‘Loonstrijd en loonontwikkeling
in Nederland’ van Sjaak van der Velden1. Aan het gesprek

Paul de Beer directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.

namen vertegenwoordigers van de vakbeweging en de
werkgevers en enkele wetenschappers deel.
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Sinds 1994 formuleert de FNV jaarlijks

de aiq op 87%, in 2016 was zij

een (maximale) looneis als inzet voor

gedaald naar 78% (waarvan overigens

de komende CAO-onderhandelingen.

bijna 3 procentpunten het gevolg is

Deze looneis wordt afgeleid van een

van een nieuwe meetmethode die in

loonruimteformule, die er in essentie

2001 is geïntroduceerd). Als we de

op neerkomt dat de beschikbare ruim-

situatie in 1980 als ijkpunt nemen, zou

te voor verbetering van de arbeids-

er dus reden zijn voor een aanzienlijk

voorwaarden gelijk is aan de som van

sterkere loonstijging dan op grond

de (productie)prijsstijging en de pro-

van de loonruimteformule. De vraag is

ductiviteitsstijging.

wordt

echter of we terug willen naar de situ-

zowel gekeken naar de ontwikkeling in

atie van begin jaren ’80. Nederland

het afgelopen jaar als naar de ver-

verkeerde toen in een diepe crisis,

wachtingen voor het lopende en het

de werkloosheid steeg pijlsnel en er

volgende jaar. Deze formule vormt

waren ook nog zo’n 800.000 overtalli-

overigens geen automatisme. Bij de

ge werknemers afgevloeid naar de

uiteindelijke looneis kan men ook met

WAO. Het Akkoord van Wassenaar

andere relevant geachte factoren

werd juist in 1982 afgesloten omdat

rekening houden.

de sociale partners de situatie niet

De ratio achter de loonruimteformule

langer houdbaar achtten en ook de

is, dat deze uitgaat van een constan-

vakbonden erkenden dat de rende-

te verhouding tussen arbeidsinko-

menten van bedrijven omhoog moes-

Hierbij

mens en kapitaalinkomens. Anders

ten. Dat was precies de reden waarom

gezegd: als de loonkosten conform

zij instemden met loonmatiging. Het

deze formule stijgen, zal het aandeel

doel daarvan was juist om de aiq te

van de arbeidsinkomens in het bruto

verlagen. Dat doel is bereikt, maar de

binnenlands product (bbp) oftewel

vraag is hoe ver de aiq moest dalen en

de arbeidsinkomensquote (aiq) con-

of we inmiddels niet te ver zijn door-

stant zijn. Het gebruik van de aiq als

geschoten. Hoewel vaak 80% wordt

basis voor de looneis van de vakbe-

genoemd als een acceptabel streefni-

weging roept echter een aantal vra-

veau voor de aiq, is dat feitelijk een

gen op.

willekeurig getal en is er geen reden
waarom 80% beter zou zijn dan bij-



voorbeeld 78 of 83%.

Allereerst is niet duidelijk welk niveau
van de aiq optimaal is. Toepassing van



de loonruimteformule betekent dat

Een tweede kanttekening bij het

de aiq niet verandert, maar dat veron-

gebruik van de aiq is dat daarvan ook

derstelt dat het huidige niveau het

de zelfstandigen, inclusief de zzp’ers,

‘goede’ niveau is. Sinds de jaren ’80

deel uitmaken. In de berekening van

van de vorige eeuw is de aiq echter

de aiq wordt aan hen een arbeidsin-

substantieel gedaald. Rond 1980 lag

komen toegerekend dat gelijk is aan

>>>
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het gemiddelde loon van werknemers die in dezelfde sec-

tussen sectoren. Bij arbeidsintensieve diensten (bijvoor-

tor werken. De afgelopen jaren stond het inkomen van

beeld zorg, onderwijs, en persoonlijke diensten als kap-

zzp’ers echter zwaar onder druk, waardoor velen van hen

pers en schoonheidsspecialisten) zijn de mogelijkheden

(aanzienlijk) minder verdienen dan vergelijkbare werkne-

voor productiviteitsverhoging veel kleiner dan in de land-

mers. Om deze reden heeft De Nederlandsche Bank in

bouw en industrie, waar mechanisatie en automatisering

2016 een alternatieve aiq berekend, waarin wordt uitge-

tot sterke productiviteitsstijgingen leiden. Een looneis op

gaan van de werkelijke inkomens van zzp’ers. De aiq blijkt

basis van de gemiddelde productiviteitsstijging is dus al

in 2015 dan op 74% in plaats van op 78% uit te komen.

snel te hoog voor arbeidsintensieve diensten en te laag

Sowieso kan men zich afvragen of de vakbeweging zich

voor agrarische en industriële bedrijven. Bedrijven met

moet baseren op een macro-indicator waarvan ook het

weinig productiviteitsstijging zullen hierdoor ofwel failliet

inkomen van zelfstandigen deel uitmaakt. Daarover

gaan ofwel de prijs van hun diensten moeten verhogen,

onderhandelt zij immers niet. Is het niet beter om als

met het risico van verslechtering van hun concurrentie-

alternatief de loonquote te hanteren, dat wil zeggen het

positie. De loonsverhoging differentiëren tussen sectoren

aandeel van de loonkosten in het bbp? De meningen

heeft echter ook nadelen. Het zal leiden tot steeds grote-



daarover zijn verdeeld. Enerzijds geeft de loonquote een

re beloningsverschillen tussen sectoren, waardoor de sec-

beter beeld van het deel van het bbp dat de vakbeweging

toren die het minste betalen steeds meer moeite zullen

voor de werknemers weet op te eisen. Dit aandeel is ove-

hebben om gekwalificeerd en gemotiveerd personeel aan

rigens ook gedaald, van 59% in 1980 naar 49% in 2014.

te trekken. Op den duur zullen zij daardoor wellicht toch

Anderzijds gaat men dan voorbij aan het feit dat een toe-

ten onder gaan. Grotere loonverschillen tussen sectoren

name van het aantal zzp’ers automatisch ertoe leidt dat

verminderen bovendien de solidariteit en het gevoel van

een kleiner deel van de koek naar de werknemers gaat;

verbondenheid tussen werknemers in verschillende secto-

immers, die zzp’ers moeten ook iets verdienen. Boven-

ren. Dat zou het voor een brede vakbeweging steeds

dien zou men kunnen stellen dat zzp’ers vaak zoveel op

moeilijker maken om alle werknemers te verenigen en het

werknemers lijken – en niet voor niets ook door de vak-

zou kunnen leiden tot (verdere) groei van categorale bon-

beweging vertegenwoordigd worden – dat het kunstma-

den die een deelbelang behartigen, en tot versnippering

tig zou zijn om de aandacht te beperken tot de lonen van

van de vakbeweging.

werknemers in loondienst.

Uit blijven gaan van één macro loonruimteformule heeft
bovendien het voordeel dat ze houvast biedt, een oriën-



tatiepunt vormt. Zo lang men de formule niet als een

Een derde belangrijke kanttekening betreft het feit dat de

automatisme ziet, laat ze ook voldoende ruimte om reke-

loonruimteformule en de aiq macro-grootheden zijn, die

ning te houden met andere relevante ontwikkelingen. De

geen rekening houden met verschillen tussen sectoren en

praktijk heeft laten zien dat ze ook goed kan samengaan

bedrijven. Vooral de productiviteitsstijging verschilt sterk

met enige differentiatie in de loonstijging tussen sectoren

>>>
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of bedrijven, afhankelijk van de ruimte die vakbondson-

hogere looneisen te stellen, zich niet beter kunnen richten

derhandelaars in hun sector zien. Het blijft echter wel de

op het terugdringen van flexwerk en het vergroten van de

vraag of de huidige formule, die is gebaseerd op een con-

werkzekerheid. Het is dan ook geen toeval dat het bestrij-

stante aiq, niet aan herziening toe is, of dat daaraan in ieder

den van onzeker werk de afgelopen jaren een belangrijk

geval een component moet worden toegevoegd om de

speerpunt van de vakbeweging is geworden.

daling van de aiq in de afgelopen decennia (gedeeltelijk) te
compenseren.


In nog breder perspectief roept dit de vraag op hoe be-



langrijk loonsverhoging voor de vakbeweging nog moet

Ook bij een aangepaste formule is het natuurlijk de vraag

zijn. Vergeleken met een eeuw geleden heeft de doorsnee

of de vakbeweging deze vervolgens in resultaten weet om

werknemer van vandaag een zo hoog loon, dat verdere ver-

te zetten. Het gaat immers om een looneis. In de afgelo-

hoging van dat loon niet de hoogste prioriteit lijkt te heb-

pen vijftien jaar viel de gerealiseerde contractloonstijging

ben. Kwaliteit van het werk, zeggenschap over het werk en

gemiddeld bijna 0,5% per jaar lager uit dan de (maxima-

de werktijden, vermindering van werkdruk dragen waar-



le) looneis van de FNV. In recente jaren (2013-2016) was

schijnlijk meer bij aan het welbevinden van de werknemers

dat zelfs 1 tot 2% lager. Dit wijst erop dat de vakbeweging

dan een procentje meer loon. Dat betekent overigens niet

niet genoeg macht heeft om haar looneis ook daadwer-

dat de vakbeweging dus maar wat loonruimte moet afstaan

kelijk af te dwingen en dat die macht de laatste jaren ver-

aan de werkgevers en genoegen moet nemen met een

der is afgebrokkeld. Het is dan de vraag of een hogere

dalende loonquote. Ook verbetering van de kwaliteit van

looneis in een hogere loonstijging zal resulteren of alleen

het werk is immers niet gratis en moet uit de beschikbare

de afstand tussen eis en realisatie zal vergroten. Indien

loonruimte komen.

het laatste het geval is, zal dat het beeld van een onmach-

Er lijkt dus weinig reden voor de vakbeweging om vast te

tige vakbeweging alleen maar versterken.

houden aan het streven naar loonmatiging, maar dit bete-

Waarom de vakbeweging de afgelopen jaren minder

kent evenmin dat zij veel hogere looneisen moet gaan

goed in staat is gebleken haar looneis te realiseren, is een

stellen. De ruimte die zij de afgelopen decennia heeft

open vraag. Het ligt voor de hand dit in verband te bren-

prijsgegeven bij de verdeling van het nationaal inkomen,

gen met de crisis en de hoge werkloosheid, maar ook met

zou de vakbeweging vooral moeten proberen terug te

de sterke groei van flexwerk. Flexibele arbeidskrachten

winnen door naar kwalitatief beter en zekerder werk te

krijgen vaak minder betaald dan vaste medewerkers en

streven.

zetten druk op de CAO-onderhandelingen, omdat werkgevers CAO-afspraken (kunnen) proberen te ontwijken
door meer uitzendkrachten en zzp’ers in te huren. Dit
roept dan ook de vraag op of vakbonden, in plaats van

Noot
1 Zie ook: Sjaak van der Velden, ‘Waarom altijd maar die lonen matigen?’ Zeggenschap nr. 4/2016, , p. 44- 48.
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Sjaak van der Velden is zelfstandig historicus en
daarnaast verbonden aan het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis en De
Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.
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Beroep als basis voor
gelijk speelveld


  
 

Het Nederlandse arbeidslandschap wordt gekenmerkt door

H

Als wordt ingezoomd is een substantiële groep werkenden

onzekerheid. ‘De mensen’ moeten er aan wennen dat ze bij

zichtbaar, waaronder zo’n 750.000 zzp’ers, die onzeker is

overstap of ontslag per definitie minder gaan verdienen,

over zijn toekomst. Te duur, te oud en/of werkzaam in een

minder zekerheid hebben, zich zorgen maken over hun vaste

branche die stagneert, saneert of innoveert. Een merkwaar-

lasten of nog onzekerder, niet weten hoe ze die vaste lasten

dige en lastige overgangsfase waarin nieuwe wetgeving

moeten aangaan. Niet voor niets publiceerde de Weten-

(WWZ en Wet DBA) drempels opwerpt, gevestigde uitleg

schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) recente-

van juridische begrippen niet meer volstaat (met name

lijk de uitkomsten van een verkenning naar de toekomst van

gezagsverhouding en het onderscheid tussen werknemer en

flexibel werkenden met als titel ‘Voor De Zekerheid’.

opdrachtnemer) en ook CAO’s onvoldoende mogelijkheden

Er zijn zoveel voorbeelden van de race naar beneden.

bieden om soepeler over te (kunnen) stappen naar een ande-

Neem de ervaren televisiejournalist, die wegens het ophef-

re baan of branche. De arbeidsvoorwaardelijke kloof tussen

fen van het programma waar zij voor werkte als zpp’er

werknemer- en zpp’er is groot, terwijl het in verschillende

moest en mocht doorgaan en vervolgens uit angst voor de

sectoren qua aantal steeds dichter bij elkaar komt. De wens

Wet-DBA door de werkgever verplicht werd met een aan-

om te komen tot een ‘gelijk speelveld’ wordt door bijna alle

gewezen payrollbedrijf in zee te gaan. Daar moest zij ook

politieke partijen volmondig geuit. Niet voor niets hield

nog een deel van de werkgeverspremies betalen en een

directeur-Generaal Bernard ter Haar van het ministerie van

fee afdragen, met als resultaat dat ze een fractie overhield

SZW bij de presentatie van het WRR-rapport een pleidooi

van haar oorspronkelijk salaris. Nederland 2017.

voor het wegnemen van juridische belemmeringen voor

En toch groeit er macro gezien een optimistische stemming

opdrachtnemers op de arbeidsmarkt. Maar de invulling om

in het land. De economie trekt aan, de werkloosheid daalt.

tot zo’n gelijk speelveld te komen hapert.


Huub de Graaff is ontwikkelaar van nieuwe arbeidsverhoudingen
(www.exchains.nl). Esther Koot-van der Putte is cao-recht deskundige
(www.cao-recht.nl). Samen vormen zij De CaoCoaches (www.caorecht.nl/coaches).

De beroepen-CAO kan een mogelijkheid zijn om het gelijk
speelveld te realiseren. Dat zijn CAO’s voor beroepen die
momenteel in verschillende branches of ondernemingen

Zeggenschap 1-2017

verschillende arbeidsvoorwaarden bevatten, zowel creatie-

genwoordigd voelen. De organisatiegraad van beroepen

ve beroepen als journalistiek of architectuur, maar ook

op drift is vaak laag, veel werknemers weten niet wat goed

secretaresses of medewerkers personeelszaken, waardoor

wat de voordelen zijn en een groot deel haakt af of haakt

de mobiliteit wordt belemmerd. De basis van een dergelij-

niet in. Terwijl de zzp’ers die deze sectoren bestormen ook

ke CAO is de collectieve arbeids- en opdrachtovereen-

nauwelijks georganiseerd zijn. Vakorganisaties hebben in

komst: de CAOO. De werking daarvan geldt voor zowel

hun ogen weinig te bieden, op zzp gerichte vakorganisaties

werknemers als opdrachtnemers/zzp’ers. We bespraken

blijven selectief ondersteunen, waardoor het gemeen-

dat eerder in Zeggenschap nummer 2/2016. Deze CAO is te

schappelijk belang van werkenden onvoldoende tot uiting

combineren met het mogelijk maken van specifiek op het

komt.

beroep gerichte arbeidsvoorwaarden. Wij zijn betrokken bij

Dus is het zoeken naar nieuwe oplossingen van steeds gro-

een mede door SZW gefinancierde verkenning naar de

ter belang. In ons eerder genoemde artikel noemden we

(on)mogelijkheden van een beroepen-CAO. Geïnitieerd en

het gildensysteem. Wellicht een verouderd begrip, maar in

uitgevoerd door CAOP (het kennis- en dienstencentrum

zijn essentie nog altijd of juist weer actueel. Elementen uit

arbeidszaken in het publiek domein) en SFA (het sociaal
fonds voor de architectenbranche). De uitkomsten worden
voor de zomer van 2017 verwacht.
We onderzoeken welke knelpunten er zijn rond enkele
beroepsgroepen in vaste dienst en zelfstandigen ten aanzien van beloning, zekerheid, mobiliteit, professionalisering
en scholing. Daartoe wordt ook verkend wat de juridische
hobbels en mogelijkheden zijn van op het beroep gerichte





brancheoverschrijdende CAO-afspraken die kunnen gelden
voor werk- en opdrachtnemers. Gedacht kan worden aan
gelijke pensioen-, belonings-, opleidings- en ontwikkelings-

dit systeem bieden de mogelijkheid voor vakorganisaties

afspraken. In het kader van dit onderzoek wordt onder

om niet alleen werknemer en opdrachtnemer aan zich te

meer nagedacht over beroepen waar permanente educatie

binden, maar ook om een stimulerende rol te kunnen ver-

ertoe doet, een leven lang ontwikkelen. Voor dit soort

vullen bij het formuleren en realiseren van op het beroep

beroepen ontwikkelen we een module, die in verschillende

gerichte arbeidsvoorwaarden.

ondernemings- of sector-CAO’s kan worden ingeschoven.

In zo’n systeem zouden werkenden zelf coöperaties kunnen

De module is gericht op opleiding- en ontwikkeling, op het

oprichten, die met behulp van platforms en digitale uitwis-

wegnemen van drempels bij overgang van werk- of

seling met elkaar in verbinding staan. Vakorganisaties zou-

opdrachtgever en geen onderscheid maakt tussen werkne-

den dat kunnen faciliteren. Zij kunnen een nieuwe positie

mer en opdrachtnemer.

verwerven voor en namens werkenden, als een shared service center bijvoorbeeld. Maar ook als aanjager van nieuw



denken over werken waarin collectieve afspraken minder

Tevens worden rol en mogelijkheden van een specifiek op

dan voorheen zijn gericht op houden wat er is en meer op

het beroep gerichte vakorganisatie erbij betrokken, waar-

het wegbereiden van wat nodig is om te kunnen blijven

door de betrokkenheid van de beroepsgroep wordt ver-

werken in andere juridische constructies, leden kunnen

groot. Wat zijn daarvoor kenmerkende vragen en oplossin-

voorbereiden op en begeleiden bij een minder honkvaste

gen? Het is belangrijk dat vakorganisaties nieuw aanbod

werkomgeving, angsten voor het onbekende kunnen weg-

ontwikkelen waardoor beroepsgroepen zich weer verte-

nemen.
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en een heldere omschrijving van dat werk. Als resultaat van

Maar er is meer. De WWZ en Wet DBA hebben werkgevers

de discussie in de Tweede Kamer over de Wet DBA wordt

en opdrachtgevers terughoudend gemaakt bij het sluiten

een herijking van het begrip ‘werken’ verwacht. De ACM

van arbeids- en opdrachtovereenkomsten. Vaak wordt er

heeft daar niet op gewacht. Deze leidraad van de ACM

gebruik gemaakt van payrollers, met zoals hierboven

moet daarom vooral gelezen worden als een uitnodiging

beschreven vaak ongunstige uitkomsten. Een vakorganisa-

aan de wetgever om in te grijpen en het begrip werkende

tie nieuwe stijl zou hier – in afwachting van betere wetge-

opnieuw te munten, want met deze uitkomst wordt de

ving op dit gebied – op non-profitbasis een rol kunnen ver-

nieuwe werkelijkheid geen recht gedaan.

vullen door voor specifieke beroepsgroepen zelf payrollbe-

Het is daarom belangrijk dat een gelijk speelveld uitgangs-

drijven op te richten met een hogere netto-opbrengst voor

punt is in de herziening van het arbeidsrecht waar nu op

werknemers, met meer continuïteit en zekerheid. Een bin-

wordt gehamerd. Een gelijk speelveld tussen werknemers

dende faciliteit waarover bij CAO-onderhandelingen ook

en opdrachtnemers waarin een wettelijke basis wordt

afspraken te maken zijn. Ook zou een equivalent van een

gelegd voor de collectieve arbeids- en opdrachtovereen-

payrollbedrijf kunnen worden geboden. Dan zijn de kosten
lager omdat men het met en voor zichzelf organiseert, het
wordt dan een instrument van en voor betrokkenen zelf,
ondersteund door een vakorganisatie met toegesneden
expertise, indien nodig op afroep beschikbaar en voedend
qua informatie en benodigde faciliteiten.
Er zijn zoveel interessante en constructieve uitdagingen
voor vakorganisaties dat het eigenlijk verbazingwekkend is





dat men het beroep niet al veel sneller heeft opgezocht
om met elkaar die uitdagingen aan te gaan. Dat het tijd
kost is duidelijk, maar ook met de lange termijn kan je snel

komst, ter nadere uitwerking van artikel 1 Wet CAO waarin

beginnen.

al de mogelijkheid wordt geopend deze afspraken mogelijk
te maken voor opdrachtnemers. Vervolgens kunnen voor



beroepsgroepen waar kennis en vakontwikkeling essentieel

De mededingingsautoriteit ACM heeft een streep gezet

zijn in een op het beroep gerichte CAOO nadere voorzie-

door het opnemen van minimumtarieven voor zzp’ers in

ningen en afspraken gemaakt worden. Een CAOO met op

CAO’s. In de nieuwe ‘Leidraad over tariefafspraken voor

het beroep gerichte faciliteiten en mogelijkheden stelt de

zzp’ers in de CAO’ (24 februari 2017) houdt de ACM vol

werkende in staat om zichzelf te ontwikkelen, toe te groei-

dat zzp’ers ondernemers zijn, met als gevolg dat tarief-

en naar een andere rol met ook wisselende taken naar wel-

afspraken duiden op kartelvorming. Daarmee houdt de

licht nieuwe verantwoordelijkheden, waardoor werkge-

ACM geen rekening met een zaak van FNV Kiem versus

ver/opdrachtgever zich ook op nieuwe terreinen kan bege-

de Nederlandse staat uit 2014, waarin het Europese Hof

ven, innovatie bijvoorbeeld, marktverandering. Dat is een

– bevestigd door het Haagse Hof – heeft vastgesteld dat

nieuwe vorm van samenwerken, die zich over de traditio-

een maatschappelijke verantwoord stelsel van bezoldiging

nele grenzen van het arbeidsrecht strekt.

gerechtvaardigd is voor zelfstandigen, met ruimte voor

We praten allemaal over de nieuwe werkelijkheid waarin

pensioenbijdrage en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

het onderscheid tussen werknemers en opdrachtnemers

Daar kunnen nuanceringen en voorwaarden aan worden

verflauwt, laten we dan ook naar voren kijken met oploss-

toegevoegd zoals een gelijke beloning voor hetzelfde werk

ingen.

MARAT

column


       

     





    

       

     





      

    

      







      

    





       

     



    

       

    







      



       





     

      

    

      



    



   

    

     

    

     

    



      

     

    



     



       





   

      

     

     

    



  

       

      

    



     









      



    



     

    

      

       

       



      

     



      







    

      



       



     



24

Zeggenschap 1-2017

Regio-CAO ten onrechte
afgeschreven
 

              
 
Ruim vier jaar geleden was de regio-CAO voorpagina-

R

geenszins de opzet, integendeel zelfs. De bedoeling was

nieuws. Het Financieele Dagblad meldde op 25 februari

niet dat de regio-CAO de andere CAO’s zou vervangen, de

2013 dat Eindhoven er klaar voor was. Niets bleek minder

regio-CAO zou de andere CAO’s verbinden met het doel om

waar te zijn. De regio-CAO is er nooit gekomen. Kennelijk

de werkzekerheid in de regio Eindhoven te bevorderen.

heeft Brainport, de regio rondom Eindhoven, minder moei-

Deze regio leent zich daar goed voor, omdat economische

te met het doorbreken van technologische barrières dan

clusters nauw verweven zijn en een aantal (productie)ketens

met het realiseren van institutionele innovaties. Gebrek aan

omvatten. Binnen deze clusters en ketens ontwikkelen en

samenwerking tussen werkgevers die de mond vol hebben

produceren grote ondernemingen als ASML, FEI, Philips,

over samenwerking, te veel bestuurlijke drukte en te weinig

NXP en DAF met name kapitaalgoederen voor de export. Dit

regie in de regio, en het onvermogen van de vakbond om

ontwikkelen en produceren doen ze binnen een uitgebreid

intersectorale afspraken te maken hebben er toe bijgedra-

samenhangend netwerk van toeleveranciers en kennisinstel-

gen dat de regio-CAO een stille dood stierf. Het tot stand

lingen.

brengen van bindende intersectorale afspraken op regio-

Twee kenmerken van de regio zijn van belang om te begrij-

nale schaal is onbegonnen werk als de intentie bij betrok-

pen waarom het idee van de regio-CAO in ieder geval

ken partijen ontbreekt om een gemeenschappelijk doel na

gespreksonderwerp kon worden. Het eerste kenmerk is de

te streven. Terwijl dat doel nog steeds bestaat.

enorme gevoeligheid voor de ontwikkelingen op de
wereldmarkt. Economische tegen- en voorspoed wordt,



vanwege de afhankelijk van het exporteren van kapitaal-

Het idee van een regio-CAO heeft velen op het verkeerde

goederen, in Brainport direct en in versterkte mate ge-

been gezet. Met name vanuit sectoren en/of bedrijfstakken

voeld. Dit heeft tot gevolg dat er enorme schommelingen

werd kennelijk gevreesd dat hun sectorale afspraken

zijn in vraag en aanbod, die in de hele keten, van ontwik-

ondermijnd zouden worden; dat het bijvoorbeeld zou lei-

keling tot productie, worden gevoeld. Het tweede kenmerk

den tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dat was

is de samenstelling van de arbeidsmarkt. In vergelijking met
andere regio’s is het aandeel technisch geschoold personeel, op alle niveaus, hoog. Goed opgeleid personeel is de

Ron van Baden is regiocoördinator Zuidoost-Nederland bij de FNV.

kurk waarop de regio drijft en blijvend investeren in perso-

neel is noodzakelijk om als regio de economie duurzaam



aan de praat te houden en de mensen aan het werk.

Van groot belang voor de regio is de ontwikkeling van Phi-

De (toenemende) behoefte aan goed opgeleid technisch

lips. Ooit telde dit concern 14 hoofdindustriegroepen en

personeel en de schommelingen in vraag en aanbod houden

werkten er in de regio Eindhoven meer dan 80.000 werk-

de gemoederen in de regio al decennialang bezig. In de

nemers. Dit waren tijden dat de sociaaleconomische afde-

Brainport-regio hebben partijen die betrokken zijn bij het

ling (SEA) nog veel invloed had. Het arbeidsvoorwaarden-

regionaal arbeidsmarktbeleid dit vertaald in een gezamenlijk

beleid van Philips had zijn eigen dynamiek en werd voor

ambitie, namelijk ‘Werkzekerheid in de regio’. Zonder werk-

een belangrijk deel in Nederland bepaald. De CAO en het

zekerheid, zo was de overtuiging, zou zowel door mensen

sociaal beleid van Philips reguleerden voor een belangrijk

zelf als door bedrijven onvoldoende in kennis en kunde geïn-

deel de personeelsstromen binnen het concern. De interne

vesteerd worden.

arbeidsmarkt van Philips bood mensen werkzekerheid en

De regio werd centraal gesteld omdat partijen ervan over-

mogelijkheden om zich via opleidingen te ontwikkelen en

tuigd waren dat de ambitie op die schaal het best realiseer-

elders binnen Philips emplooi te vinden. De ontmanteling

baar is; het aanpassings- en absorptievermogen op regiona-

van Philips, door verkoop van onderdelen (in 2006 verkocht

le schaal is immers vele malen groter dan op bedrijfs- en/of

Philips de divisie Semiconductors en in 2016 werd een deel

sectorniveau. Waar het op aan kwam was om de overtuiging

van Philips Lighting naar de beurs gebracht) en reorganisa-

te vertalen in afspraken die recht deden aan de gezamenlij-

ties (Operatie Centurion), heeft ertoe geleid dat de moge-

ke ambitie. Dit werd dan ook de ontwerpopgave waar de

lijkheden om door te stromen binnen Philips beperkt zijn.

regio zich voor gesteld zag.

Ook de opleidingsmogelijkheden zijn verminderd, omdat

De regio Eindhoven heeft veel ups en zeker ook downs

het bedrijf het opleiden van mensen vooral als taak van de

gekend, denk aan het faillissement van DAF. Dit leidde tot

overheid ziet. Partijen in de regio erkennen dat de borging

veel gedeelde ervaringen. Ervaringen die er voor zorgden

van kennis en kunde zoals dat binnen Philips plaatsvond

dat partijen elkaar in het regionale netwerk weten te vin-

(denk aan het centrum voor fabricagetechnieken) binnen

den. Ervaringen die ook de bouwstenen vormen voor een

Brainport niet vanzelfsprekend zal plaatsvinden, omdat

regionale infrastructuur en daarmee ook kunnen dienen als

marktpartijen hier voor een belangrijk deel voor moeten

bouwstenen voor een regio-CAO.

zorgen.
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crisis zou aanhouden. Daarom zette ASML alles op alles om

Een andere belangrijke ontwikkeling voor de regio waren

het eigen personeel te houden. Voor het productiegebon-

de economische crises in deze eeuw. De eerste vlak na de

den personeel werd gebruik gemaakt van de regeling

eeuwwisseling, als gevolg van de beursmalaise en de Irak-

werktijdverkorting waarbij in plaats van gewerkt geschoold

crisis. Om de negatieve economische ontwikkelingen het

werd. Voor ontwikkelaars en engineers werd samen met

hoofd te bieden, zochten werkgevers, vakbonden, onder-

andere bedrijven en kennisinstellingen gebruikt gemaakt

wijsinstellingen en overheden in 2002 in Zuidoost-Brabant

van de kenniswerkersregeling.

met het project Drieslag voor behoud Vakmanschap naar

Hoewel ASML niemand heeft hoeven ontslaan, hebben

een duurzame oplossing voor de steeds weer terugkeren-

honderden mensen die via uitzend- en detacheringsbu-

de problematiek van personeelsschommelingen. De kern

reaus aan de slag waren te horen gekregen dat ze niet

van dit project komt er op neer dat je in periodes van

meer nodig waren. Nota bene voor hen waren nauwelijks
crisismaatregelen beschikbaar.
In de regio Eindhoven zijn veel flexbureaus gevestigd en



wordt veelvuldig van flexkrachten gebruikt gemaakt. Ken-



neel via de ‘markt’ en, zo veronderstel ik, zijn bereid daar



de financiële middelen niet beter geïnvesteerd kunnen

nelijk regelen de bedrijven de behoefte aan flexibel persoeen behoorlijke prijs voor te betalen. Dit roept de vraag of
worden in het opleiden van personeel in plaats van het
financieren van flexbureaus.

terugvallende vraag de werktijd verkort en mensen opleidt



en vaardigheden bijleert waar vraag naar is. Tot een duur-

Vanuit al deze ervaringen zag ik de regio-CAO als niets

zame regeling is het echter niet gekomen, onder andere

anders dan een nieuw coördinatiemechanisme dat tot doel

door tegenwerking van het ministerie van SZW.

had om gegeven de onzekerheid van de wereldmarkt werk-

In 2008 brak vrij onverwacht de financiële crisis uit. Dat had

zekerheid voor werkenden te organiseren. Een mechanis-

enorme gevolgen voor de regio. Grote bedrijven zagen

me dat niet is gebaseerd op een tweedeling met insiders

zich genoodzaakt om maatregelen te treffen. ASML, het

en outsiders, maar een mechanisme dat met het werkne-

bedrijf waarbij ik als vakbondsbestuurder betrokken was,

mersbelang en regionaal belang voor ogen profijtelijk zou

sprong daarbij in het oog. ASML was al langer bekend met

zijn voor werkgevers omdat het tevens bijdraagt aan eco-

grote schommelingen in vraag en aanbod, omdat het voor

nomische groei. Ik vond zo’n nieuw mechanisme wenselijk,

een cyclische markt produceert. Daarom heeft het bedrijf in

omdat de dynamiek van het arbeidsvoorwaardenoverleg

2006 voor het eerst samen met de bonden en de OR afspra-

onvoldoende aansluit bij de ontwikkelingen in het bedrijfs-

ken gemaakt over een flexurenbank. In drukke tijden wordt

leven (met bijvoorbeeld heel grote verschillen tussen kleine

er langer gewerkt dan de 38-urige werkweek (later is dit

en grote werkgevers).

verkort naar 34 uur), in tijden dat er minder werk is draaien

De regio-CAO, die ik voor ogen had, zou een aantal ele-

de medewerkers minder uren. Belangrijk onderdeel van de

menten moeten bevatten:

afspraken betreft een werkgelegenheidsgarantie die is

• Een ruime flexurenbank, met zeggenschap van werkne-

gekoppeld aan de stand van de flexurenbank.

mers, op regionale schaal die het mogelijk zou maken dat

Nu viel door de crisis de productie van de ene op de ande-

als er regionaal minder werk is ook iedereen minder zou

re dag bijna helemaal stil. Maar niemand wist hoe lang de

kunnen werken.
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• Afspraken met de overheid over een permanente vorm

• Afspraken over transitiefonds. Het idee van een transitie-

van werktijdverkorting, uiteraard op basis van duidelijke

fonds is om werkenden te bemiddelen bij van werk naar

economische indicatoren. Met werkgevers zou afgespro-

werk. Ik zou ervoor pleiten om alle uitzendbureaus te

ken worden dat loon tijdens periodes van werktijdverkor-

laten vervangen door een transitiefonds. De opslag op

ting zou worden betaald.

het loon die bedrijven betalen aan uitzendbureaus kan

• Een scholingsfonds voor de techniek. Aangesloten werk-

gebruikt worden voor scholing. Het transitiefonds zou

gevers betalen een premie die het mogelijk maakt dat

ook moeten bewerkstelligen dat je als werkende geen

werkenden zich permanent kunnen laten bijscholen. Dit

uitkeringstrekker of werkloze wordt. Omdat er zoveel

zou een combinatie worden van een individueel en col-

vraag in de techniek is ben je altijd in between jobs.

lectief opleidingsbudget. Deze afspraak zou vooral moe-

• Brainport als interne arbeidsmarkt. Door de regio-CAO

ten bevorderen dat iedereen in de keten zich voldoende

zouden in ieder geval qua werk grenzen tussen onderne-

bij kan scholen. Kortom, marktfalen zou worden gecorri-

mingen moeten verdwijnen. Brainport zou de interne

geerd.

arbeidsmarkt van Philips kunnen worden. Dit heeft tevens

• Afspraken die het collegiaal in- en uitlenen van werkne-

tot doel dat mensen niet uit het arbeidsproces zouden

mers tussen werkgevers zouden bevorderen. Maar ook

vallen. Zie het als een soort circulaire economie. Binnen

afspraken die stimuleren dat werknemers het initiatief

het uitgebreide Brainport Netwerk is altijd plaats.

hiertoe zelf kunnen nemen.
• Toekomstgerichte Scholing. Werkgevers in de regio zou-



den over sectoren heen opleidingsvraag moeten bunde-

Veel van deze punten zijn in de praktijk gebracht. Maar zon-

len en werknemers en werkzoekenden zouden in de

der harde afspraken. Er wordt niet doorgepakt. Helaas te

gelegenheid moeten worden gesteld om scholing met

vaak omdat er partijen en personen zijn die kennelijk andere

werkgarantie te kunnen volgen. Deze opleidingstrajec-

belangen hebben. Dat geldt ook voor mijn eigen club, de

ten, inclusief stages, worden met het onderwijsveld afge-

FNV. Ik vind dat we naast sectoraal ook regionaal moeten

stemd. Bedrijven bieden faciliteiten aan om deze pro-

durven denken om de belangen van werkenden te beharti-

gramma’s mogelijk te maken. Zowel korte als langdurige

gen. Mensen hebben vaak meer binding met hun beroep,

trajecten zouden worden aangeboden.

bedrijf en/of woonomgeving dan met een sector. Werkze-

• Een arbeidsmarktinfrastructuur die in ieder geval werken-

kerheid kun je samen met sectoren realiseren op regionale

den ondersteunt. Vakbonden zouden hun rol pakken als

schaal, in een regio-CAO. Deze regio-CAO concurreert niet

‘werkmaat’/personal assistent van werkenden en hen

met bestaande CAO’s, maar faciliteert het wend- en weer-

ondersteunen bij het ‘in beweging komen’, bewustma-

baar zijn van werkenden en bedrijven en stelt ze in staat om

king van arbeidsmarktpositie, netwerken binnen het

vroegtijdig op toekomstige ontwikkelingen in te spelen.

beroepenveld en ondersteuning bij loopbaanstappen.

Nog steeds doen we iedere dag nieuwe ervaringen op en

Uiteraard moet daarbij ook matching van vraag en aan-

leren we bij. Laten we die kennis en kunde omzetten in

bod geborgd worden.

afspraken. Om te voorkomen dat als iedereen koudwater-

• Afspraken over bewustwording. Partijen zouden zich ver-

vrees heeft er niks gebeurt, stel ik voor gewoon op het droge

plichten om minimaal op kwartaalbasis themabijeenkom-

te beginnen. Creëer met vakbonden, werknemers, werkge-

sten voor werkenden te organiseren over de ontwikkelin-

vers een virtuele setting (bijvoorbeeld een werkzekerheids-

gen in sectoren in relatie tot arbeid. CEO’s praten met

lab) en ontwikkel een regionale CAO die voor niemand geldt

werkenden over robotisering, outsourcing, techniek,

en die werkzekerheid tot doel heeft. Laten we er in ieder

ouder worden, etc. Dit om werkenden deel te maken van

geval voor zorgen, zonder naïef te zijn, dat gevestigde belan-

ondernemingsstrategieën.

gen het denken niet in de weg staan. Wie doet er mee?
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OR moet flexwerker bij me
      

bouwen. Dit geldt ook voor degenen onder de zzp’ers die in



grote afhankelijkheid van hun opdrachtgever werken.

   

afvragend of en wanneer er na dit contract een nieuw kans

        

komt, schoolt hij zich op eigen kosten, of niet. Personeels-

      

werkoverleg is hij vaak niet welkom.



Het is dan ook niet zo vreemd dat onderzoek van Agnes

    

vaker ontevreden zijn over hun werk dan hun collega’s met

     

een vast contract (34 tegen 28%), bijvoorbeeld over de



mogelijkheden bij de uitvoering van het werk. Die onvrede

De flexwerker is vaak een soort tweederangs werker. Zich

uitje en kerstpakket gaan aan zijn neus voorbij en op het

Akkerman en Roderick Sluiter1 laat zien dat flexwerkers

werksfeer, de leidinggevende, het salaris en de inspraakmelden ze echter minder vaak bij hun leidinggevende dan

Vier van de tien werkenden hebben een flexibel contract.

V

vaste medewerkers doen: 69% tegen 86%. Dat heeft deels

Vooral lager opgeleiden werken in een flexbaan. Volgens

te maken met hun positie. Vertel je leidinggevende maar

het Centraal Planbureau hebben flexwerkers drie keer zo

eens dat je de werksfeer niet leuk vindt, terwijl je graag ver-

veel kans op armoede en werkloosheid als werkers met een

lenging van je contract wilt omdat je ergens anders hele-

vast contract. Ze profiteren minder van ontslagbescher-

maal niet aan de bak komt. Ook zijn ze bang voor eventu-

ming en sociale zekerheid en bouwen minder pensioen op.

ele vervelende gevolgen. En niet zonder reden. In je eentje

En alsof dat nog niet genoeg is, hebben ze nauwelijks toe-

je onvrede ter sprake brengen, pakt niet altijd goed uit. Dat

gang tot medezeggenschap in organisaties. Onderne-

kan straf opleveren, zoals minder werk en dus minder geld

mingsraden richten zich vooral op de werknemers met een

of extra werk in dezelfde tijd. Van de flexwerkers die naar

vast contract. Maar daar komen er steeds minder van bin-

hun leidinggevende stappen, krijgt 12% te maken met ruzie

nen arbeidsorganisaties, terwijl het aantal flexwerkers

in plaats van met begrip. In 13% van de gevallen neemt de

groeit. Het gevolg is dat OR’en die zich alleen richten op de

leidinggevende de flexwerker zijn dappere stap kwalijk. Uit

belangen van de vaste medewerkers steeds minder men-

het onderzoek blijkt verder dat de actie van de flexwerker

sen in de organisatie vertegenwoordigen. Daarmee holt de

twee keer vaker door collega’s wordt afgekeurd (10%) dan

medezeggenschap zichzelf op termijn uit.

wanneer vaste medewerkers actie ondernemen.

Flexwerkers zijn in veel opzichten slechter af dan medewerkers met een vast arbeidscontract. Veel van deze oproep-



krachten, uitzendkrachten, payrollers, en gedetacheerden

Elk bedrijf met minstens vijftig medewerkers moet een

hebben door hun onzekere werk moeite een bestaan op te

ondernemingsraad instellen. Goed voor werknemers, bijvoorbeeld als ze door bezuinigingen in de knel dreigen te
komen. Maar ook voor de werkgever die sterker staat als hij

Marianne van der Pol is beleidsadviseur medezeggenschap bij de FNV

de OR aan zijn kant weet te krijgen.
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edezeggenschap betrekken
Voor flexwerkers is de OR minder vanzelfsprekend. In de

Als het aan deze laatste groep ligt, zouden flexwerkers in

meeste bedrijven is medezeggenschap iets van, voor en

de OR zeker niet misstaan. Dat blijkt echter niet zo eenvou-

door vaste medewerkers. Flexwerkers zijn vaak domweg

dig. Flexwerkers zijn vaak niet lang genoeg in dienst om in

niet in beeld bij ondernemingsraden. Dat is niet zonder

de OR te mogen (een wettelijk voorschrift) en ze blijven

reden, zo bleek tijdens het SER-congres ‘Iedereen betrok-

vaak niet lang genoeg om goed in de OR te kunnen mee-

ken? Flexwerkers en medezeggenschap’ van oktober 2015.

draaien. Ook hebben ze er meestal geen tijd voor.

Een groot deel van de betrokken partijen ziet het nut er
niet van in om flexwerkers bij de OR te betrekken. Werkge-



vers zijn bang dat gevoelige informatie bij de concurrent

Dat wil echter niet zeggen dat flexwerkers en de OR niets

terechtkomt als de flexwerker daar zijn loopbaan voortzet.

voor elkaar kunnen betekenen. Integendeel. Veel onder-

Ze voelen er weinig voor te investeren in tijdelijke en in hun

nemingsraden zijn aan het vernieuwen en dat komt hier

ogen minder loyale medewerkers. Vaste krachten wijzen op

goed van pas. Ze willen meer medewerkers betrekken bij

het gebrek aan continuïteit, vinden flexwerkers er niet bij

de medezeggenschap met vormen als projectgroepen,

horen, of ervaren tegenstrijdige belangen. Je zult als vaste

klankbordgroepen en netwerkgroepen. Dit streven van



medewerker maar worden wegbezuinigd, terwijl er voor

ondernemingsraden staat bekend als participatie. Een

jou een payroller of oproepkracht terugkomt. En flexwer-

andere term die wel gebruikt wordt is de ‘inclusieve orga-

kers zelf zien zich als voorbijganger met te weinig tijd en te

nisatie’, dat betekent dat een organisatie iedereen omvat

beperkte kennis van de organisatie.

die voor die organisatie werkt, ongeacht zijn of haar con-

Maar op hetzelfde SER-congres zijn er ook andere gelui-

tract.

den. Flexwerkers die ook wel eens aandacht voor hun

Participatie is voor flexwerkers een gouden kans. Neem het

belangen willen en erkenning als serieus te nemen werkne-

probleem van de werkdruk. Niet meer in je eentje bij je

mer. Vaste medewerkers die vertegenwoordiging van elke

baas klagen, maar aankloppen bij de OR. Zijn er meer sig-

medewerker vanzelfsprekend vinden, en zich realiseren dat

nalen, dan stelt de vernieuwende OR een werkgroep samen

ze zelf ooit flexwerker kunnen zijn. En werkgevers die de

met medewerkers uit alle hoeken van de organisatie, inclu-

andere kant zien van de zogenaamd minder loyale flexwer-

sief flexwerkers. Dat hoge werkdruk, in ieder geval deels,

kers: de blik van buiten en de vernieuwende ideeën. Werk-

op te lossen is met meer personeel, is bekend. Maar de

gevers die zich realiseren dat een sterke binding met flex-

kans is groot dat dit stuit op een werkgever die hiervoor de

werkers wel eens een hogere productiviteit kan opleveren.

portemonnee niet kan of wil trekken. De werkgroep zal
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gaan kijken naar de organisatie van het werk. Zo maakt het

Belangrijk is dat er werkgevers bestaan die wel iets zien in

uit of je zelf je werk kunt indelen of dat je met strakke voor-

de inbreng van flexwerkers. Want flexwerkers moeten

schriften te maken hebt. En wel of geen steun van collega’s

natuurlijk wel de tijd krijgen om te participeren in werk-

maakt een wereld van verschil. Juist daarover weet elke

groepen. En het is natuurlijk essentieel dat de onderne-

medewerker, vast of flex, mee te praten.

mingsraad zich vertegenwoordiger voelt van alle werken-

In de werkgroep gaan vaste en flexwerkers eendrachtig aan

den binnen de organisatie, dus ook de flexwerkers, en zich

de slag. Onder begeleiding van een OR-lid komt op tafel

daar ook actief voor wil inzetten. Hier ligt ook een mooie

hoe hoog de werkdruk is, waardoor dat komt en wat eraan

taak voor vakbonden. Als er verkiezingen voor de onder-

te doen is. De uitdaging is tot een voorstel te komen waar-

nemingsraad zijn, mogen vakbonden eigen kandidaten-

mee zowel vaste als flexwerkers iets opschieten. Daarover

lijsten indienen. Zij doen er goed aan om bij de samen-

gaat de OR met de werkgever in gesprek en meldt op ter-

stelling van die lijsten naar het ‘flexbesef’ van de kandida-

mijn de afloop aan alle betrokkenen. Toegegeven, deze

ten te kijken. En voor zover dat niet aanwezig is, kunnen

methode is omslachtiger dan meteen op je leidinggevende

bonden actief zijn in het bijbrengen van dat flexbesef, bij-

afstappen. Maar wel minder bedreigend, en laagdrempeli-

voorbeeld met voorlichtingsmateriaal. Want zonder

ger dan zelf OR-lid worden.

betrokken blik van OR-leden op de belangen van flexwerkers zal participatie van alle medewerkers een lastig ver-



haal worden.

Ook op andere punten zoals werktijden en veilig en gezond
werken kunnen flexwerkers erbij horen. Dat geldt ook voor
zzp’ers die meer betrokkenheid bij het bedrijf van hun
opdrachtgever willen. Er is wel een aantal voorwaarden.

Noot
1 Agnes Akkerman en Roderick Sluiter, ‘Flexwerker zwijgt vaker over onvrede
op het werk’, in Zeggenschap 1-2016.

Op de website www.zeggenschap.info
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Harde aanpak
brievenbusfirma’s
is nodig
           
               
          

Brievenbusconstructies worden opgezet voor meer dan een

B

LuxLeaks en andere spectaculaire onderzoekspublicaties).

reden. De afgelopen jaren is een hele industrie ontstaan van

De OESO spreekt in dit verband van ‘papieren ondernemin-

bedrijfsadviseurs die, in de zoektocht naar goedkope arbeid,

gen, schelpfirma’s, geldkistbedrijven, oftewel ondernemin-

kunnen uitleggen welke mogelijkheden van grensoverschrij-

gen die zijn opgezet op basis van de minimale vereisten inza-

dende rekrutering van arbeid volkomen legaal kunnen wor-

ke organisatie en registratie in een bepaald land. De feitelij-

den benut. Of deze constructies ook moreel verantwoord

ke commerciële activiteiten vinden plaats in een ander land.’

zijn, staat daarbij meestal niet ter discussie.

Deze definitie is thans algemeen in gebruik in de meeste

Het idee dat brievenbusconstructies gebruikt kunnen wor-

OESO-landen en wordt ook door de EU gebruikt bij schoor-

den voor malafide praktijken is van relatief recente datum.

voetende maatregelen tegen belastingparadijzen.

Enkele decennia terug werd voor het eerst melding gemaakt
van (overzeese) postbussen die in belastingparadijzen bleken



te zijn gevestigd. En nog steeds gaat de grootste aandacht

De constructies worden opgezet om vennootschapsbelas-

uit naar het gebruik van dit soort constructies bij de zoge-

ting te ontduiken en, zo blijkt uit de publicaties, ook ver-

naamde ‘fiscale optimalisering’ (getuige de Panama-papers,

mogensbelasting vormt een belangrijk motief. De constructies zijn en worden gepromoot (en deels opgericht en
beheerd) door trusts en grote namen uit de wereld van de

Jan Cremers is als onderzoeker bij de Tilburg Law School verbonden aan
het INT-AR project. Doelstelling is de internationalisering van de Nederlandse arbeidsmarkt en de grensoverschrijdende arbeidsrekrutering te
analyseren en te documenteren.

business consultants.
Intussen is het gebruik echter ‘gedemocratiseerd’ en kunnen
door het dereguleren van het ondernemingsrecht in Europa
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ook kleinere spelers handig gebruik maken van buitenland-

• De deregulering van het ondernemingsrecht heeft er

constructies. De postbusfirma heeft zo’n vijftien jaar geleden

voor gezorgd dat ondernemingen zonder al te veel

haar entree gemaakt op het terrein van de sociale zekerheid

plichtplegingen kunnen worden opgezet. Een bezoek

en de arbeidsvoorwaarden. Dit leidde tot een nieuwe vorm

aan zoekmachines op internet (naar ‘ready made compa-

van regime-shopping op de Europese binnenmarkt. De FNV

nies’) werkt zeer verhelderend.

spreekt in dit verband van een verdienmodel. Een van de

• De vrije vestiging die in de EU geldt, in combinatie met

eerste bedrijfstakken waar gretig gebruik werd gemaakt van

het vrij verkeer van diensten, maakt het mogelijk dat

de mogelijkheid te werken met buitenlandse constructies

deze ondernemingen vervolgens overal hun diensten

was de transportsector, zowel bij het ‘omvlaggen’ van sche-

kunnen aanbieden. Het Europese Hof en de Europese

pen als bij de oprichting van dochters die uitsluitend dienden

Commissie zien er ook nauwlettend op toe dat lidstaten

om verplichtingen in het land van oorsprong te omzeilen. De

niet te veel barrières opwerpen voor ‘buitenlandse’

Europese discussie over dit verdienmodel kwam goed op

dienstverleners.

gang bij de discussie over de Dienstenrichtlijn van Eurocom-

• De bevoegdheden van bijvoorbeeld de inspectiedien-

missaris Bolkestein. Vooral vanuit de Europese vakbeweging

sten houden op bij de landsgrenzen. Zodra in de relatie

werd gewezen op de risico’s bij de ongebreidelde vrije

tussen een werkgever en een werknemer een tussencon-

dienstverlening indien deze vrije dienstverlening de moge-

structie in het buitenland wordt geschoven, wordt de

lijkheid zou scheppen met buitenlandse entiteiten een markt

inspectie afhankelijk van buitenlandse diensten.

te betreden zonder de verplichting de werklandbeginselen

• De bevoegdheden van het werkland om een elders gere-

na te leven. Gevreesd werd voor misbruik, dat zich zou toe-

gistreerd bedrijf te controleren op rechtmatigheid, en bij

spitsen op het ontduiken van loon en arbeidsvoorwaarden,

ernstige indicaties van de markt te weren, zijn te beperkt.

sociale bijdragen en andere verworvenheden (‘sociale dum-

• De EU kent geen register van ondernemingen, laat staan

ping’). Destijds werd er al op gewezen dat de bevoegdhe-

een Europese lijst met bedrijven die in een lidstaat zijn

den van nationale inspecties en andere nalevingsorganen

veroordeeld vanwege onoorbare sociale praktijken.

vaak eindigen bij de territoriale grenzen.
In een onderzoek van de Stichting Onderzoek Multinatio-



EVV1

In een nog lopend onderzoek naar de nalevingsonderzoeken

wordt het fenomeen als volgt omschreven: ‘Bij een brie-

die in het kader van het Sociaal Akkoord 2013 zijn uitgevoerd

venbusconstructie handelt het zich om een onderneming

(dat in het voorjaar zal verschijnen) wordt duidelijk wat dit

die zich vestigt in een EU-lidstaat terwijl de feitelijk werk-

betekent. Een belangrijk deel van de in Nederland gemelde

zaamheden worden uitgevoerd in een of meerdere andere

buitenlandconstructies blijkt vanuit Nederland opgezet, al

lidstaten, met het oogmerk de toepasselijke wettelijke en

dan niet met buitenlandse katvangers. Dat is eigenlijk ook

sociale verplichtingen te omzeilen (belasting, lonen en ove-

logisch, want het valt moeilijk te verwachten dat iemand uit

rige arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheidsbijdragen).’

de boerenbuiten in Roemenië of Cyprus weet heeft van de

nale Ondernemingen (SOMO) in opdracht van het

behoefte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Als je wat verder



zoekt in de binnen- en buitenlandse registraties van bedrij-

Bij de controle op de naleving van rechtmatig handelen van

ven kom je na enig zoeken vaak uit bij een Nederlandse

een onderneming doen zich verschillende problemen voor:

directeur-eigenaar. In een geval wist de enig directeur-eige-

• Er bestaat geen eenduidige definitie van de rechtmatige

naar van een Nederlandse en een buitenlandse BV, in het bij-

onderneming, noch in Nederland, noch op EU-niveau.

zijn van zijn advocaat, haarfijn uit te leggen dat de inspectie

Ieder land heeft eigen regels, bovendien verschillen de

voor vragen over de buitenlandse dochter toch echt in dat

definities, voor zover aanwezig, per beleidsterrein.

betreffende land navraag moest gaan doen.
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En voor zover er regels zijn, is het de vraag in hoeverre

in Europa, die verdwijnen over de grenzen bij vermoedens

Nederland daar iets mee doet. In een eerder artikel over

van misbruik en zich op die wijze onttrekken aan vervol-

schijnconstructies in de transportsector maakte ik melding

ging, die gemakkelijk failliet gaan en vervolgens even zo

route2.

De betreffende onderneming, een

gemakkelijk weer terugkomen in een andere gedaante (het

bureau dat chauffeurs en eigenrijders op hun payroll zet en

vervolgde AFMB heeft inmiddels een nieuwe loot aan de

daarmee administratief naar Cyprus verplaatst, is nu diverse

stam in Cyprus: AFMB II). Zo wordt ogenschijnlijk effectie-

malen door zowel de Sociale Verzekeringsbank als de rech-

ve controle op de naleving ongedaan gemaakt door het feit

ter aangemerkt als een schijnconstructie. Raadpleging van

dat een strenge aanpak op het ene beleidsterrein niet seri-

het register van de KIWA, de organisatie die in Nederland de

eus wordt genomen op het andere beleidsterrein. Dit leidt

vergunning voor de toegang tot het internationaal weg-

ook tot oneerlijke concurrentie met bedrijven die de werk-

transport verzorgt, toont echter aan dat deze onderneming

geversrol en de bijkomende verplichtingen wel serieus

nog steeds beschikt over een zogenaamde aanwijzingsbe-

nemen. En de ondernemingsadviseurs die kunnen uitleg-

van de Cyprus

gen dat dit allemaal wettelijk is toegestaan (en die vaak aan
de wieg staan van de constructie) varen er wel bij.



Het is hard noodzakelijk dat dwars door de verkokering



oordeeld vanwege sociale fraude moeten van de markt



van vergunningen, door het weren bij aanbestedingen en

heen actie wordt ondernomen. Bedrijven die worden verworden verwijderd. Dat kan door uitsluiting of intrekking
door het opstellen van een duidelijk register met malafide
ondernemingen. Werkgevers moeten ook durven in eigen
kring schoon schip te maken.

schikking. Met die legitimering biedt het bedrijf nu dezelfde

Op Europees niveau dient, opnieuw dwars door de beleids-

dubieuze constructies en werft hiervoor onder andere Belgi-

terreinen heen, geregeld te worden dat, bij een beroep op

sche chauffeurs aan. Het probleem dat zich hier voordoet is

vrije vestiging en vrij verkeer van diensten, de bevoegdheid

tweeledig. Enerzijds werken sancties op basis van overtre-

om te oordelen of dit allemaal rechtmatig gebeurt eerst en

dingen in het sociale domein niet door op het terrein van het

vooral ligt bij de verantwoordelijke instanties in het werk-

ondernemingsrecht, dat is een nationaal probleem dat door

land. Dat vereist nogal wat aan reparatiewetgeving, op soci-

de verkokering (en de versoepeling van de toegang tot de

aal terrein (coördinatie sociale zekerheid, grensoverschrij-

markt) niet een, twee, drie is op te lossen. Anderzijds hebben

dende detachering van werknemers), maar net zo goed op

dergelijke sancties ook geen directe grensoverschrijdende

het terrein van het ondernemingsrecht (centrale registers,

werking en is het dus mogelijk om elders op dezelfde manier

het werkland is partij bij de intrekking van vergunningen en

weer aan de slag te gaan (zoals ook enkele voorbeelden in

licenties, heeft het recht het bonafide karakter na te gaan en

de Eemshaven hebben aangetoond).

heeft de bevoegdheid om bij twijfel bedrijven te weren). Het
Europees Parlement kan daar een mooi begin mee maken bij



de thans lopende herziening van de Detacheringsrichtlijn.

De gesignaleerde gebrekkige aansluiting van de nationale
en EU-wetgeving op de verschillende beleidsterreinen, in
combinatie met de beperkte grensoverschrijdend bevoegdheden, hebben de weg vrij gemaakt voor brievenbusfirma’s die à la minute kunnen worden opgericht overal

Noten
1 https://www.etuc.org/press/letterbox-type-practices-avoiding-taxes-andexploiting-workers-across-eu#.WKr_j3_FASV.
2 Jan Cremers, ‘Schijnconstructies in het internationale wegtransport’, Zeggenschap nr. 1/2014

henk strating
Oprichter van HS Arbeidsvoorwaarden | CAO-advies en onderhandelingen
www.hsarbeidsvoorwaarden.nl
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De legitimiteit van het
poldermodel




Hoewel het in de jaren ’90 nog miraculeuze eigenschappen

H

bonden. Maar welke belangen vertegenwoordigen ze

toegedicht kreeg, is er in de afgelopen twee decennia veel

eigenlijk en met hoeveel recht kunnen ze aanspraak maken

kritiek geweest op het Nederlandse poldermodel. Zijn de

op hun huidige posities binnen de polder? Dit bekijken we

polderinstituties nog wel in staat om duurzame groei en

aan de hand van de mate waarin ze (1) representatief zijn

kwalitatief goede werkgelegenheid te stimuleren? Hoe

voor hun doelgroepen, (2) de samenleving en het algemeen

democratisch is het poldermodel en hoe representatief,

belang vertegenwoordigen, en (3) het vertrouwen van de

effectief en transparant zijn de polderactoren eigenlijk? En

samenleving genieten.

in hoeverre is er onderling vertrouwen en gerichtheid op
consensus? Dit zijn de vragen die centraal staan in de bun-

1. Representativiteit voor doelgroepen

del ‘Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het pol-

De Tweede Kamer wordt gekozen via democratische ver-

eeuw’.1

dermodel in de 21ste

Deze bundel analyseert

kiezingen en vertegenwoordigt in die zin haar doelgroep,

de legitimiteit van het poldermodel naar inputlegitimiteit,

de gehele bevolking, prima. Dit geldt in formele zin ook

oftewel de legitimiteit van de actoren; proceslegitimiteit,

voor de regering die uit ditzelfde democratische proces

oftewel de mate van transparantie en effectiviteit van, en

voortkomt. Bij werkgevers en vakbonden ligt dit moeilijker.

vertrouwen in de polderprocessen; en outputlegitimiteit,

Bij vakbonden wordt representativiteit over het algemeen

oftewel de sociaaleconomische uitkomsten van het model.

gemeten aan de hand van de organisatiegraad oftewel het

Hier focus ik op wat misschien wel de meest fragiele legiti-

percentage van de werknemers dat lid is van een vakbond.

miteitsdimensie is: de inputlegitimiteit.

Deze organisatiegraad is al sinds midden jaren ’70 aan het

De inputlegitimiteit van het poldermodel heeft betrekking

dalen en is vandaag de dag nog zo’n 18%. Dit roept natuur-

op wie er aan de onderhandelingstafel aanschuiven en op

lijk de vraag op in hoeverre de vakbonden de werknemers

basis van welke criteria. De belangrijkste actoren in het pol-

nog vertegenwoordigen. Deze vraag zal alleen maar groter

dermodel zijn de politiek, werkgeversorganisaties en vak-

worden als de daling van de organisatiegraad verder doorzet. Ook is van belang in hoeverre de leden van de bonden
een afspiegeling van alle werknemers vormen. Hier is het

Maarten Keune is hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen en
directeur van het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS).

beeld gemengd. De vakbondsleden zijn gemiddeld een
stuk ouder dan de werknemers als gehele groep en zijn dui-
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delijk oververtegenwoordigd in het openbaar bestuur en

zekere mate de samenleving moeten vertegenwoordigen

onderwijs, in de grotere bedrijven en onder werknemers

en het algemeen belang moeten nastreven.

met vaste contracten. Deze verschillen roepen vragen op

Als we naar de vakbonden kijken dan zien we dat de FNV

over in hoeverre vakbonden de belangen van bepaalde

na de ANWB waarschijnlijk de grootste ledenorganisatie

werknemers boven die van andere groepen stellen. Tegelij-

van Nederland is met 1,1 miljoen leden en dat alle vakbon-

kertijd zijn bondsleden en doelgroep redelijk vergelijkbaar

den samen meer dan vijf keer zoveel leden hebben als alle

als het gaat om opleidingsniveau, gender, autochtoon/

politieke partijen bij elkaar. De vakbonden zien zichzelf ook

allochtoon of voltijds- en deeltijdbanen.

als vertegenwoordigers van de samenleving en formuleren

Wat betreft de werkgevers, volgens de Werkgevers Enquê-

heel brede maatschappelijke missies. Zo maakt de FNV zich

te Arbeid 2014 van TNO is 35% van de werkgevers lid van

sterk voor ‘…een rechtvaardige en solidaire verdeling van

een werkgeversvereniging. Dit lidmaatschap lijkt snel te

werk, welvaart, welzijn en macht. Wij staan voor een duur-

dalen: in 2010 gaf dezelfde enquête nog een lidmaatschap
van 49%. Grote bedrijven zijn duidelijk oververtegenwoordigd. Hierdoor is het aantal werknemers dat onder de
leden van werkgeversorganisaties valt, de dekkingsgraad,
beduidend hoger en stabieler en ligt deze sinds het begin
van deze eeuw rond de 70%. Het is deze dekkingsgraad die
meestal gebruikt wordt om de representativiteit van de
werkgeversorganisaties te duiden, en deze wordt onvermin-





derd als groot aangegeven. Dit is logisch als het gaat om hun
gewicht in de arbeidsmarkt te bepalen, maar minder als het
gaat om de vertegenwoordiging van hun hele doelgroep. Dit

zaam beheer van de aarde, én voor een sociaal-rechtvaar-

roept de vraag op of de werkgeversorganisaties naast de

dige oplossing voor de gevolgen van het mondiale milieu-

belangen van het grootbedrijf ook die van de kleinere bedrij-

beleid op arbeid.’ En al komen de leden eerst, uit hun acti-

ven en ondernemers voldoende behartigen.

viteiten blijkt duidelijk dat de vakbonden ook opkomen
voor de belangen van niet-leden en de zwakkeren in de

2. Vertegenwoordiging samenleving en algemeen belang

samenleving, zoals ouderen, jongeren of migranten.

Alweer is de situatie voor de politiek hier in principe simpel.

Hoewel goede data ontbreken is het duidelijk dat de leden-

Democratische verkiezingen met een behoorlijk hoge

aantallen van de werkgeversorganisaties veel kleiner zijn en

opkomst maken dat de politiek een goede afspiegeling is

ze minder een afspiegeling van de bevolking vormen.

van de samenleving en het vertegenwoordigen van het

Werkgeversorganisaties richten zich ook voornamelijk op

algemeen belang is de hoofdtaak van de Kamer en de

ondernemersbelangen en betogen dat dit zal leiden tot

regering. Voor werkgevers en vakbonden is het een

een sterke, concurrerende economie en uiteindelijk ook tot

belangrijkere vraag. Zij hebben in het poldermodel een

een welvarende samenleving. Ze stellen op die manier het

positie die hun invloed geeft op een breed scala aan

eigen belang gelijk aan het algemeen belang: wat goed is

beleidsterreinen, van arbeidsmarkt tot milieu, van sociale

voor de BV Nederland is goed voor Nederland. Dit is ook

zekerheid tot economisch beleid en van onderwijs tot ener-

meer in het algemeen lang het discours geweest dat de

gie. Hun invloed gaat dus veel verder dan de positie van

polder heeft uitgedragen en dat de basis heeft gevormd

hun leden en raakt de hele samenleving. Dit betekent dat

voor de loonmatiging en arbeidsmarktflexibilisering van de

ze niet simpelweg kunnen volstaan met het vertegenwoor-

afgelopen decennia. Deze beperkte opvatting van het

digen van de belangen van hun leden, maar dat ze ook in

algemeen belang zet echter vraagtekens bij de capaciteit

>>>
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Figuur 1 Vertrouwen in vier instituties 2008-2015/3 (%voldoende vertrouwen of meer)

en bereidheid van werkgevers en hun organisaties om het

de CAO. Dit suggereert dat lidmaatschap geen goede indi-

eigen belang gedeeltelijk opzij te zetten en bredere maat-

cator voor het belang van vakbonden is en dat veel werk-

schappelijke belangen na te streven. Harry van de Kraats,

nemers freerider gedrag vertonen.

algemeen directeur van de AWVN, erkende dit probleem
onlangs en gaf aan dat dit moet veranderen: ‘Ondernemin-



gen zijn er niet alleen om shareholder value te creëren en

Alle drie de partijen in het poldermodel hebben hun eigen

winst te maken, ze moeten ook een maatschappelijke rol

sterke en zwakke kanten wat betreft de inputlegitimiteit.

spelen en bijdragen aan het sociale welzijn, duurzaamheid

De regering en Kamer genieten een sterke formele demo-

en eerlijke beloning.’

cratische legitimiteit, maar hebben beperkt vertrouwen van

3. Vertrouwen van de samenleving

trouwen van de bevolking en hebben een relatief sterke

de bevolking. Vakbonden genieten beduidend meer verWat het vertrouwen van de samenleving in de drie belang-

oriëntatie op het algemeen belang, maar ze zien hun orga-

rijkste polderactoren betreft, zien we dat er al jaren grote

nisatiegraad al lange tijd dalen. Werkgeversorganisaties

ontevredenheid is over de politieke elite en er maar een

hebben een hoge organisatiegraad, maar weten niet altijd

gebrekkig vertrouwen in de politieke instituties is. Zowel

zowel de belangen van het grootbedrijf als het kleinbedrijf

het vertrouwen in de Tweede Kamer als in de regering is al

even goed te behartigen, en lijken maar beperkt in staat

jaren vrij laag (zie Figuur 1, gebaseerd op SCP data). Wat

om naast het eigen belang ook het algemeen belang te

werkgeversorganisaties aangaat zijn er geen goede data en

vertegenwoordigen.

is in Figuur 1 bij gebrek aan beter het vertrouwen in grote

Het feit dat vakbonden en werkgeversorganisaties ieder

ondernemingen opgenomen. Dat ligt beduidend hoger

hun inputlegitimiteitsproblemen hebben zou kunnen leiden

dan dat in de politieke instituties. Het vertrouwen in vak-

tot de conclusie dat het poldermodel zijn beste tijd heeft

bonden is vergelijkbaar met dat in de grote ondernemin-

gehad en dat het moet worden ontmanteld. Maar wat is dan

gen en dus ook een stuk hoger dan het vertrouwen in de

het alternatief? Wat sociaaleconomisch beleid betreft zou

politieke instituties. Hier is het contrast met de beperkte

dat op korte termijn betekenen dat het primaat geheel bij de

organisatiegraad groot. Alhoewel maar één op de zes

politiek wordt gelegd. Het valt echter zeer te betwijfelen of

werknemers vakbondslid is, heeft 60-70% van de volwassen

dat zou leiden tot verbeteringen, gezien het beperkte ver-

bevolking vertrouwen in diezelfde vakbonden. Uit andere

trouwen dat de politieke instituties genieten, de volatiliteit

onderzoeken blijkt ook dat de bevolking groot belang

van de kiezer en het feit dat de recente regeringen de pol-

hecht aan de activiteiten van vakbonden en aan de rol van

der juist vaak nodig hebben gehad om het draagvlak voor
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hun beleid op te krikken. Op het gebied van arbeidsvoor-

Werkgevers en het algemeen belang

waardenvorming zou het betekenen dat de rol van de CAO

Zoals ook de werkgevers zelf aangeven moeten ze zich

drastisch zou worden verkleind, met als gevolg een verslech-

meer op het algemeen belang gaan richten, naast het

tering van de positie van de zwakste en minst georganiseer-

eigen belang. Hiervoor moet de traditionele storyline dat

de werknemers en een snel toenemende ongelijkheid en

een internationaal concurrerend bedrijfsleven gestimu-

sociale onrust. Dit lijkt een weinig aantrekkelijke weg.

leerd door loonmatiging en flexibilisering hét recept is
voor een goed functionerende economie, arbeidsmarkt en



samenleving aangepast worden met meer nadruk op de

Het lijkt logischer om een aantal aspecten van het polder-

sociale verantwoordelijkheid van werkgevers voor de

model aan te passen. Uit de vele mogelijkheden noem ik er

zwakkeren in de samenleving, voor het milieu en voor de

hier drie:

kwaliteit van werk.

De vakbondsparadox oplossen

Nieuwe actoren

Vakbonden doen het goed als het gaat om het algemeen

Vanuit democratisch oogpunt is het discutabel dat alleen

belang, ze genieten relatief veel vertrouwen in de samenle-

werkgevers en vakbonden geprivilegieerde actoren in het

ving en hun werk wordt als belangrijk beschouwd. Tegelij-

poldermodel zijn, zeker nu bijvoorbeeld de SER haar activi-

kertijd is de organisatiegraad de gebruikelijke maatstaf om

teiten nog verder aan het verbreden is. Bij de zogenaamde

hun representativiteit te beoordelen. Als de huidige daling

deelakkoorden van de afgelopen jaren op het gebied van
energie, onderwijs of zorg zijn er ook tal van maatschappelijke organisaties uitgenodigd om deze akkoorden mee



te onderhandelen, ondertekenen en uit te voeren. Maar



worden wat hun inputlegitimiteit eigenlijk is, waarom zij wel



meeste gewicht moet krijgen. Het simpelweg betrekken

natuurlijk moet ook bij deze organisaties de vraag gesteld
en anderen niet aan tafel mogen zitten en wie van hun het
van zoveel mogelijk organisaties bij het sluiten van akkoorden zonder duidelijke criteria voor deelname lijkt niet de
beste oplossing.

daarvan doorzet, zullen de vakbonden over een aantal
jaren irrelevant worden en zal daarmee ook het poldermo-

Als laatste moet nog opgemerkt worden dat ook de poli-

del ten einde komen. Dit roept om een debat over de vraag

tiek haar inputlegitimiteit moet versterken, voornamelijk

hoe lidmaatschap versterkt kan worden en of lidmaatschap

door het terugwinnen van het vertrouwen van de bevol-

wel het juiste criterium is om de representativiteit en dus

king. De vraag hoe ze dit kan doen is echter veel breder

een belangrijk deel van de inputlegitimiteit van vakbonden

dan de discussie over het poldermodel en valt dus buiten

uit te drukken en wat de alternatieven hiervoor zijn. Hierbij

het bereik van dit artikel.

kan gedacht worden aan maatregelen om lidmaatschap te
versterken door beter te werven (maar dit is zeer moeilijk
gebleken) of om freerider gedrag te verminderen (door bijvoorbeeld CAO’s alleen voor leden te laten gelden), maar
ook aan het bepalen van representativiteit via vakbondsverkiezingen of andere mechanismes.

Noot
1 Redactie Maarten Keune. Auteurs: Paul de Beer, Klara Boonstra, Caelesta
Braun, Ewald Engelen, Anton Hemerijck, Marc van der Meer, Arjen Verhoeff,
Jelle Visser, Natascha van der Zwan, Gratis te downloaden op:
http://nl.aup.nl/books/9789089647092-nog-steeds-een-mirakel-de-legitimiteit-van-het-poldermodel-in-de-eenentwintigste-eeuw.html
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Nieuwe vereniging
geeft modern werkende
een stem
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De verhoudingen op de arbeidsmarkt zijn de afgelopen

D

ringsbeleid (WRR) voor deze toenemende hybridisering van

decennia behoorlijk veranderd. Toch is diezelfde arbeids-

arbeid. Omdat de zogenoemde ‘job-slashers’ weinig zeker-

markt nog voor een groot deel ingericht volgens oude struc-

heid hebben over de hoogte van hun inkomen en weinig of

turen. Werkgeversverenigingen vertegenwoordigen de

geen verzekering hebben tegen arbeidsongeschiktheid,

belangen van werkgevers, vakbonden onderhandelen

ontstaan er steeds meer kwetsbare groepen in de samen-

namens werknemers en zzp-organisaties zeggen te spreken

leving. Volgens de WRR leidt dit tot stress en het gevoel

voor freelancers. De bestaande voorzieningen zijn daardoor

niet erkend te worden. Deze onzekerheid zou ook een rem

nog vooral gericht op deze klassieke werkgevers, werkne-

zetten op het innovatievermogen van vooral de traditioneel

mers en freelancers. Daarbij gaat men er over het algemeen

werkenden. Bij een grote onzekerheid blijken werk- en

vanuit dat de belangen van deze partijen tegengesteld zijn.

opdrachtgevers minder bereid te investeren in scholing en

Maar omdat de arbeidsmarkt tegenwoordig niet meer zo

ontwikkeling. Het is daarom hoog tijd dat de verzekeringen

overzichtelijk in te delen valt volgens de klassieke verhoudin-

en voorzieningen zich niet meer alleen richten op de klas-

gen, beginnen de oude structuren nu te knellen.

sieke verhoudingen tussen werkgevers en werknemers,
maar ook op Modern Werkenden – mensen die bewust kie-



zen voor het werken zonder vast contract of een vast con-

Steeds meer mensen beschikken over de kennis en midde-

tract combineren met een eigen onderneming.

len waar vroeger alleen ‘the happy few’ toegang toe hadden. Hierdoor is het onderscheid tussen werkgevers en



werknemers – machthebbers en machtelozen, vrije vogels

De organisatie van Modern Werkenden komt echter maar

en vogelvrije – niet meer zo zwartwit als vroeger. Een groei-

moeilijk van de grond. Er wordt vaak beweerd dat dit komt

ende groep mensen werkt het ene moment als ‘werkne-

doordat deze groep te divers zou zijn. Zzp’ers, flexwerkers

mer’ en het volgende moment als ‘zelfstandig onderne-

en hybride werkenden zouden heel andere, vrijwel onver-

mer’, ‘opdrachtgever’ of via uitzend-, interim- en payroll-

enigbare belangen hebben. Dat vooral de traditionele insti-

constructies. Bovendien neemt het aantal hybride werken-

tuties de verschillende belangen breed uitmeten is niet zo

den snel toe. Dit zijn mensen die verschillende banen en/of

vreemd. De gevestigde orde heeft er namelijk een zeker

inkomstenbronnen combineren.

belang bij om de oude structuren in stand te houden. Zij

In zijn onlangs verschenen rapport ‘Voor de zekerheid’

hebben zichzelf en de arbeidsmarkt zoals die er nu uitziet,

waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-

goeddeels op basis van ‘de vaste baan voor het leven’
georganiseerd. Netjes vormgegeven langs de lijnen van de
verschillende branches, met het belang van hun specifieke

Roos Wouters is voorzitter van de Werkvereniging. Daarnaast werkt ze als
Modern Werkend sociaal entrepreneur op het gebied van arbeid- en organisatievernieuwing www.rooswouters.nl.

achterban voor ogen. Belangen die ook per achterban worden verdedigd in de SER, de Stichting van de Arbeid, in
Sociale- en Pensioenakkoorden en in vele CAO’s. Maar nu
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Modern Werkenden zich weinig tot niets aantrekken van

de gloriedagen van Philips voorbij zijn. Hoe mooi en over-

deze ordentelijke organisatiestructuur, komt het hele tradi-

zichtelijk deze ook waren, ze zullen nooit meer terugkeren.

tionele stelsel verder onder druk te staan.

De globalisering en de bijkomstige flexibilisering is een
onomkeerbaar feit. Juist nu organisaties sneller verschijnen



en verdwijnen is het dan ook van groot belang dat we ervoor

Dit traditionele stelsel stond al onder druk omdat de orga-

zorgen dat alle werkenden wendbaar en weerbaar zijn. Daar-

nisatiegraad van de verschillende partijen al jaren dalende

voor moeten we de huidige structuren op de arbeidsmarkt

is. De vanzelfsprekendheid dat werkgevers zich verenigen

wel los durven laten en vervangen door structuren die alle

in een werkgeversvereniging is voorbij, en ook bij de vak-

werkenden ondersteunen, ook Modern Werkenden.

bonden is er al sinds 1999 een dalende trend in het ledenaantal te zien. Volgens het CBS waren er in het voorjaar van



2016 nog maar 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een

Wij hebben de hoop in het aanpassingsvermogen van de

vakbond. Dat is 17.000 minder dan in 2015. Bovendien zijn

traditionele polderpartijen opgegeven. Zij zijn te lang doof

er vraagtekens te zetten bij de samenstelling van de vak-

gebleven voor de behoeften en belangen van Modern Wer-

bondsleden. De vakbonden telden in 2016 vooral minder

kenden. En ook zzp-organisaties die banden hebben met
verzekeraars of zich hebben aangesloten bij vakbonden,
zijn wat ons betreft niet onafhankelijk. Daarbij ervaren we



het mee-polderen in de SER te veel als knutselen aan een



op keer te star blijkt om een daadwerkelijk verschil te



geïnstitutionaliseerde omgeving. Een omgeving die keer
maken voor Modern Werkenden. Die komen nu meestal
achteraan bij het maken van afspraken in CAO’s of sociale
plannen. Dat moet anders!
Bij gebrek aan een beter alternatief, en moe van ons eigen
gemopper, hebben we de handschoen zelf maar opgepakt

25- tot 45-jarige leden, 25.000 minder dan het jaar ervoor.

door de Werkvereniging op te richten. We, dat zijn Carsten

Het aantal vakbondsleden van 65 jaar of ouder steeg daar-

Lund Thomsen, Joost Voerman en ondergetekende. Wij

entegen met

14.0001.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat

hebben behoefte aan een (netwerk)organisatie voor en

het bestaansrecht van die oude instituten verdedigd wordt

door Modern Werkenden. En omdat wij er wel in geloven

door een achterban die er belang bij heeft de belangen van

dat Modern Werkenden, hoe verschillend ook, meer

Modern Werkenden als groep, als onverenigbaar over te

gemeen hebben dan nu vaak beweerd wordt, willen we die

laten komen. Zolang ze de verschillen benadrukken bestaat

overeenkomstige belangen en behoeften van Modern Wer-

er een kans de belangen te reduceren tot die van traditio-

kenden graag in kaart brengen. Overeenkomstige behoef-

nele werknemers of werkgevers.

te aan moderne oplossingen die voorzien in flexibiliteit,

Modern Werkenden herkennen zich echter niet of nauwe-

keuzevrijheid en basale zekerheid. Bestaanszekerheid in

lijks in de belangen van de traditionele polderpartijen en

plaats van baanzekerheid.

sluiten zich daar dan ook niet snel bij aan. Zolang deze catch
22 niet doorbroken wordt, zullen de belangen van Modern



Werkenden nauwelijks gehoord of meegewogen worden bij

Het liefst zouden we de huidige arbeidsmarkt en de polder

de verdere inrichting van de arbeidsmarkt. Dit is zeer onwen-

vandaag nog hervormen maar aan onze realiteitszin man-

selijk omdat de arbeidsverhoudingen zoals die bestonden in

keert (helaas) niets. We zijn ons ervan bewust dat we (nog)

Modern werkenden vinden elkaar op online platform

weinig tot geen macht hebben. Invloed daarentegen kunnen

ben. Op basis van de uitkomsten gaan wij op zoek naar de

we wél organiseren. Daarom hebben we er in eerste instan-

oplossingen die ervoor zorgen dat Modern Werkenden

tie voor gekozen Modern Werkenden een onafhankelijke

belangrijke beslissingen niet langer uit- of afstellen. Wat

stem te geven. Een stem die door media, arbeidsmarkt, poli-

moet ik doen voor mijn oudedagsvoorziening? Welke AOV

tiek, maar ook door opleidingsfondsen, pensioenfondsen en

of pensioenvoorziening be-weegt met mij mee/is echt

verzekeringsmaatschappijen gehoord en serieus genomen

betrouwbaar? En wat heb ik echt (niet) nodig ten aanzien

wordt. Wij willen graag zelf laten weten waar wij als Modern

van mijn bestaanszekerheid?

Werkenden behoefte aan hebben, zodat onze belangen eindelijk ook meegewogen worden bij de inrichting van de flexi-



bele arbeidsmarkt. Dit willen we bereiken door middel van

Op ons online platform www.werkvereniging.nl bieden we

Jouw Stem. Jouw Stem is een doorlopend onafhankelijk

Modern Werkenden de gelegenheid om ervaringen en

onderzoek dat de behoeften van Modern Werkenden on-

oplossingen met elkaar uit te wisselen. We willen elkaar wij-

partijdig in kaart brengt. De geanonimiseerde uitkomsten

zen op grote voordelen en kleine lettertjes. Eens per kwar-

maken wij openbaar. Iedereen mag de geanonimiseerde uit-

taal organiseren we lezingen en bijeenkomsten over onder-

komsten uit Jouw Stem bekijken en interpreteren maar

werpen die Modern Werkenden aangaan. En, als daar vol-

negeren kunnen ze Jouw Stem niet (meer).

doende animo voor is, willen we samen collectieven of lob-

Vervolgens gaan we, op basis van de uitkomsten, op zoek

by’s organiseren. We willen ervoor zorgen dat Modern Wer-

naar moderne oplossingen en betrouwbare alternatieven.

kenden met plezier en zonder gezeur kunnen (blijven) wer-

Een alternatieve inrichting van de arbeidsmarkt en alter-

ken. Niet alleen omdat dit fijn is voor de Modern Werken-

natieve oplossingen op het gebied van inkomens en ander-

den zelf, maar ook omdat we hopen de arbeidsmarkt hier-

soortige risico’s, en opleiding/ontwikkeling. Er wordt vaak

mee een zetje in de goede richting te geven waardoor álle

beweerd dat Modern Werkenden niet nadenken over hun

werkenden wendbaar en weerbaar worden.

oudedagsvoorziening en arbeidsongeschiktheidsoplossingen. We geloven hier niks van. Daarom willen wij Modern
Werkenden vragen waar ze echt (geen) behoefte aan heb-

Noot
1 CBS: Aantal vakbondsleden daalt, maar minder snel. https://www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2016/43/aantal-vakbondsleden-daalt-maar-minder-snel

LOONWIJZER

Het Loonwijzer-project bestaat uit een website www.loonwijzer.nl met een
salarischeck voor de lonen van ruim 160 beroepen toegespitst op de situatie
van de bezoeker, beschrijvingen van beroepen, een doorlopende enquête en
nog veel andere informatie. De auteurs zijn betrokken bij de analyse van de
enquête. In de Loonwijzer-enquête zijn jongeren en vrouwen wat oververtegenwoordigd, maar de gegevens zijn gewogen zodat ze een betere afspiegeling vormen van de Nederlandse beroepsbevolking.



     
     
   

Gemiddelde scores relatie management – vakbond in groot- en detailhandel, 23 landen
Alle bedrijven groot/detailhandel (N=230)

Multi’s groot/detailhandel in eigen land (N=73)



Multi’s groot/detailhandel in buitenland (N=108)

     



Moederbedrijven < 100000 wnrs (N=47)

2,79
2,85
2,87
2,88

Moederbedrijven 100000-250000 wnrs (N=37)

2,71

Moederbedrijven > 250000 wnrs (N=45)

     

Werkgel. bedrijf: daling > 5% (N=37)

    

Werkgel. bedrijf: groei > 5% (N=100)



Werkgel. bedrijf: ontw. ertussenin (N=93)



2,99
2,85

Bedrijven < 1000 wnrs (N=46)
Bedrijven > 5000 wnrs (N=112)

    

2,83
2,77

8 multi’s in tenminste 4 landen ‘top-5’ (N=59)
Bedrijven 1000-5000 wnrs (N=72)



2,81

Nationale bedrijven groot/detailhandel (N=49)

      

      

2,89

Alle bedrijven detailhandel (N=115)

     


2,85

Alle bedrijven groothandel (N=115)

2,0

2,66
2,91
2,84
2,83

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

Alle publicaties van het WIBAR-3 project zijn te vinden op: http://www.wageindicator.org/main/
Wageindicatorfoundation/projects/wibar-3

Bron WIBAR3 Industrial Relations Survey, september 2015-april 2016
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Steeds minder werknemers
vallen onder een CAO
 
 
 

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo, maar sectoraal

D

groeien de sectoren handel en horeca en zakelijke dienstver-

bestaan er grote verschillen. Die verschillen komen onder

lening en krimpen de sectoren bouw, landbouw en industrie.

meer tot uiting in de verscheidenheid aan contractvormen.

Kijken we in dezelfde periode naar de ontwikkeling van het

In Zeggenschap 3-2016 stelden we vast dat de werkgele-

aantal werknemers dat onder een CAO valt, dan zien we

genheid in sectoren met veel vaste contracten krimpt en in

een afname met 566.000. In 2004 waren er zo’n 6 miljoen

sectoren met veel flexibele contracten groeit. Het vermoe-

CAO-werknemers, in 2015 zijn dat er 5,5 miljoen. Onderver-

den is dat vakbonden en werkgeversorganisaties hierdoor

deeld naar sectoren blijkt het aantal CAO-werknemers in de

in een aantal sectoren een andere, mogelijk kleinere rol

publieke sector te groeien met ruim 230.000, vooral als

gaan spelen. Met als gevolg dat de CAO onder druk kan

gevolg van de groei in de sectoren onderwijs en zorg.

komen te staan.

Tegelijkertijd neemt het aantal CAO-werknemers in de

Om te kijken of dit zo is, kijken we naar de dekkingsgraad

marktsector met bijna 800.000 af. De grootste afname van

van de CAO. Dat is het aandeel werknemers dat onder de

CAO-werknemers zien we in de bouw (-45%) en in de han-

werking van een CAO valt afgezet tegen het totaal aantal

del & horeca (-29%). De grootste toename zien we in de

werknemers. In tal van publicaties en onderzoeken wordt

zakelijke diensten (13%).

ervan uitgegaan dat de dekkingsgraad al jaren vrij stabiel
rond de 80% schommelt. Hier kunnen echter wel wat kantte-



keningen bij geplaatst worden. Nadere bestudering van de

Uit deze cijfers blijkt dat de CAO-dekkingsgraad helemaal

cijfers laat in enkele sectoren namelijk een verontrustend

niet zo stabiel is als gedacht en ook zeker niet rond de 80%

beeld zien.

schommelt. Figuur 1 laat zien dat de CAO-dekkingsgraad in

In de periode 2004-2015 zijn er grote veranderingen zicht-

alle sectoren per saldo afneemt in de periode 2004 t/m

baar op de arbeidsmarkt. In totaal groeit het aantal werkne-

2015. De commerciële marktsector als geheel kent een

mers in die periode met 290.000, ongeveer gelijk verdeeld

afname van 87% in 2004 naar 69% in 2015.

over de publieke en de marktsector1. Binnen de marktsector

De gedaalde dekkingsgraad in de sector ‘Handel en horeca’
in 2015 heeft alles te maken met de overgang van de horecaCAO (ruim 200.000 werknemers) naar een arbeidsvoorwaar-

Laurens Harteveld en Geert de Bruin zijn senior beleidsadviseurs bij werkgeversvereniging AWVN.

denregeling per 1 april 2014. De enige sector die groeit is de
publieke sector, van 84% in 2004 naar 88% in 2015.
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Figuur 1 Dekkingsgraad CAO (CAO-werknemers ten opzichte van alle werknemers), 2004 t/m 2015.2

In figuur 2 staat de dekkingsgraad nogmaals, maar nu met

merciële marktsector is sprake van een daling van 72% naar

inbegrip van het aantal zzp’ers, waardoor de dekkingsgraad

56%, in de handel en horeca van 83% naar 54%.

van CAO-werknemers ten opzichte van het aantal werkenden
wordt weergegeven. Per definitie komt deze dekkingsgraad



lager uit omdat de categorie werknemers ruimer wordt

We zien dus dat de CAO wat werkgelegenheid betreft sterk

genomen. Zo berekend neemt de totale dekkingsgraad af

aanwezig is in de publieke sector en in krimpende marktsec-

van 73% in 2004 naar 62% in 2015. Dat is gemiddeld een

toren, en dat de dekkingsgraad snel afneemt. Als de daling

daling van 1 procentpunt per jaar. Deze figuur geeft ook een

zich in dit tempo voortzet is ‘de CAO-markt’ te typeren als

goed beeld van de dekkingsgraad per sector. In de com-

een stevige krimpmarkt.

100%
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80%
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Handel en Horeca

50%

Transport
40%
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Figuur 2. Dekkingsgraad CAO (CAO-werknemers ten opzichte van alle werknemers en zzp’ers), 2004 t/m 2015.2
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In een dergelijke markt boet de lan-

overheid kan hieraan een bijdrage

delijke impact van het CAO-instrument

leveren door bij nieuwe wet- en regel-

aan kracht in. Als de door ons beschre-

geving meer maatwerkmogelijkheden

ven ontwikkelingen doorgaan dreigt

in te bouwen via CAO’s. Werkgevers en

het risico dat de CAO haar landelijke

vakbonden in krimpsectoren kunnen

werking beetje bij beetje gaat verlie-

een bijdrage leveren door CAO’s in ver-

zen en alleen in specifieke sectoren

sneld tempo aan te passen aan de

een rol van betekenis blijft spelen.

eisen van de komende jaren. De CAO

Vakbonden en werkgevers beschou-

maakt arbeidsvoorwaarden op zichzelf

wen de CAO als een doelmatig en doel-

niet inflexibel, dat doen CAO-partijen

treffend middel om arbeidsvoorwaar-

zelf. De kunst is om de komende jaren

denpakketten vorm te geven. Ook in

samen afspraken te maken die een

het Nederlands stelsel van arbeidsver-

passende balans vormen tussen flexibi-

houdingen heeft het CAO-instrument

liteit voor werkgevers en zekerheid en

toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld

perspectief voor werknemers.

voor de overheid, omdat draagvlak
voor landelijk beleid wordt gezocht.



Via de CAO kunnen afspraken worden

Het is dus van belang meer mensen

gemaakt die landelijk overheidsbeleid

onder de CAO te brengen, waardoor

ondersteunen. Vakbonden ervaren

de dekkingsgraad weer toeneemt. De

toegevoegde waarde, omdat zij met

WRR heeft in het onlangs verschenen

de CAO – zichtbaar voor leden en niet-

rapport ‘Voor de zekerheid’ het idee

leden – arbeidsvoorwaarden kunnen

geopperd dat werkgevers en vakbon-

afspreken met werkgevers. Voor werk-

den er verstandig aan doen om ook

gevers is de CAO – vanwege schaal-

afspraken te maken voor zzp’ers en

voordelen, standaardisatie en maat-

andere flexkrachten, bijvoorbeeld om

werk – kostenefficiënter en zorgt het

de scholingsinfrastructuur in de CAO

voor duidelijkheid en uniformiteit. Ook

ook voor hen open te stellen. Het is te

voor de economie als geheel is de CAO

hopen dat CAO-partijen dergelijke

belangrijk. Het Sociaal en Cultureel

ideeën serieus nemen en zo proberen

Planbureau heeft er recentelijk op ge-

van de CAO-markt weer een groei-

wezen dat CAO-werknemers een veel

markt te maken.

grotere kans op scholing hebben dan
niet CAO-werknemers3. De CAO draagt
er dus aan bij dat werknemers duurzaam inzetbaar kunnen blijven en minder snel buiten de arbeidsmarkt vallen.
Gezien het belang van de CAO moeten alle actoren die bij de CAO betrokken zijn met elkaar proberen de krimp
op de CAO-markt tegen te gaan. De

Noten
1 Marktsector: landbouw, industrie en commerciële dienstverlening; publieke sector: overheid,
zorg, onderwijs en overige dienstverlening.
2 In sommige gevallen staat 100%. Meestal gaat
het hier om een situatie waarbij het aantal CAOwerknemers (volgens SZW) groter is dan het
totaal aantal werknemers (volgens CBS).
3 SCP, Aanbod van arbeid 2016, SCP-publicatie
2016-23 p. 29 (bijlage).
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