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Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van hs Arbeidsvoorwaarden verscheen 22 september 2017 ‘Tien jaar puzzelen’,
een selectie van artikelen, columns en blogs die Henk Strating in die tijd heeft geschreven in kranten, vakbladen en op
websites. Ze bestrijken het brede terrein van de arbeidsverhoudingen, van sociale akkoorden en arbeidsmarkt tot
zzp’ers en onderhandelingen over de cao Schoonmaak. ‘Tien jaar puzzelen’ geeft daarmee zicht op de ontwikkeling van
de arbeidsverhoudingen in Nederland in het afgelopen decennium.
Met een voorwoord van Hans Biesheuvel, oprichter onl voor Ondernemers.
Geïnteresseerde lezers van Zeggenschap ontvangen een exemplaar als ze een e-mail sturen aan henk@hsarbeidsvoorwaarden.nl met hun
naam, organisatie, functie en adres (zolang de beschikbare voorraad strekt!).
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‘Misverstand dat lonen ach


  
Waarom zien jullie minder ruimte voor

niet langzamer dan normaal. Het duurt

aftrek van de inflatie – wijkt nauwelijks

hogere loonstijgingen dan DNB en

nou eenmaal even voordat herstel van

af van het verleden.

het CPB?

de economie zich vertaalt in tekorten

Ook de koopkrachtontwikkeling steekt

Leering: ‘Onze studie ‘Moeten de

op de arbeidsmarkt en pas dan is er

niet negatief af bij eerdere vergelijk-

lonen echt sneller omhoog?’ laat zien

aanleiding voor een stijging van de

bare perioden. De koopkracht stijgt in

dat het een misverstand is dat de lonen

prijs van arbeid. De economie draait

2017 voor het vierde jaar op rij, waar-

achterblijven bij de conjunctuur. Zoals

goed, maar van echte hoogconjunc-

mee het koopkrachtverlies van de vier

altijd heeft het ook deze keer even

tuur zoals vlak voor de kredietcrisis

jaar ervoor meer dan volledig is goed

geduurd voordat herstel van de econo-

is nog geen sprake. De personeelste-

gemaakt. Zelfs als we vergelijken met

mie tot een duidelijke stijging van de

korten op de arbeidsmarkt zijn dan ook

perioden van echte hoogconjunctuur,

loonkosten leidt. Maar in 2016 is de

nog lang niet zo hoog als in 2008

zoals eind jaren ‘90 of de jaren vlak

prijs van arbeid, de loonkosten per

(figuur 2).

voor de start van de crisis, doet de hui-

eenheid product, steviger opgelopen

Het klopt overigens wel dat de procen-

dige koopkrachtstijging het prima

(figuur 1). Dat is twee jaar na de start

tuele stijging van de CAO-lonen laag is

(figuur 3). Dus, alhoewel de stijging van

van het conjunctuurherstel en daarmee

Marieke Blom is hoofdeconoom ING Nederland.
Raoul Leering is hoofd internationaal handelsonderzoek ING.

in vergelijking met vergelijkbare perio-

de CAO-lonen de afgelopen vier jaar,

den in het verleden, maar dat komt

inclusief 2017, inderdaad laag is en

vooral omdat ook de inflatie lager is

nauwelijks boven de vier crisisjaren

dan voorheen. De ontwikkeling van de

ervoor uitkomt, laat de koopkrachtont-

reële lonen – de bruto loonstijging na

wikkeling een heel ander beeld zien.’

Figuur 1: Loonkosten lopen gelijk op met de groei van het BBP met een vertraging van twee jaar
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hterblijven bij conjunctuur’
Volgens het CBS komt er van elke ver-

Figuur 2: Aantal openstaande vacatures in duizenden

diende euro in de marktsector een
steeds kleiner deel bij de werkenden
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tot hogere loonstijgingen, zoals DNB
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doet, zijn gericht aan de onderhan-
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Landbouw, bosbouw en visserij

de zzp’ers niet bij. Die staan er vaak
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alleen voor in de onderhandelingen
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30

die ze over hun tarieven voeren met
potentiële opdrachtgevers.’

hun vakantiedagen, periodes dat ze

nemers in hun sector. De zzp’ers beïn-

Blom: ‘Daarbij lijken zzp’ers – mogelijk

vanwege ziekte of scholingsdagen

vloeden de verhoudingen tussen

zonder zich dat te realiseren – niet de

niet kunnen werken en hun pensioen

werkgevers en werknemers, en daar-

prijs te vragen die tegenover hun flexi-

moeten financieren. Het lijkt logisch

mee past dit onderwerp expliciet in

biliteit zou moeten staan. Ze calcule-

dat vakbonden verder spreken met de

de CAO-onderhandelingen. Daarbij

ren voor zichzelf waarschijnlijk onvol-

werkgevers over de verhouding tussen

ligt het voor de hand te bespreken in

doende in dat ze van hun tarief ook

de beloning voor zzp’ers en werk-

hoeverre zzp’ers een redelijke vergoe-

Mutatie, jaar-op-jaar, in %

Figuur 3: Ontwikkeling van de koopkracht ten opzichte van het BBP
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ding krijgen voor de flexibiliteit die ze bieden en de risico’s

Blom: ‘Bedrijven hebben natuurlijk liefst dat anderen de

die ze lopen.’

lonen verhogen, en dan bij hen meer uitgeven. Of ze zelf
een additionele loonsverhoging kunnen betalen hangt af

De lagere beloning voor zzp’ers betekent dat het voor werk-

van de prijsdruk. Voor de detailhandel is de neerwaartse

gevers vanuit winstoogmerk steeds aantrekkelijker wordt

druk op de prijzen momenteel groot. Die ontstaat door

met hen te werken. Is dat op termijn niet schadelijk voor de

concurrenten – internetwinkels – van buiten de branche,

economie omdat de koopkracht van zzp’ers achterblijft en

dus met andere loonkosten. We verwachten dat een loon-

zij bovendien minder in scholing en dus kennis investeren?

stijging bij het MKB in de detailhandel ten koste van de werk-

Blom: ‘Het hoge aantal zzp’ers heeft economische voorde-

gelegenheid zou gaan. Bij hogere lonen kun je je voorstellen

len: bedrijven worden flexibeler, omdat zowel de tarieven

dat ze in de detailhandel bijvoorbeeld eerder investeren in

als het aantal uren snel omhoog en omlaag aangepast kun-

automatische kassa’s. Dat soort mechanismen speelt in meer

nen worden. Mogelijk kunnen werkgevers ook gemakkelij-

MKB-sectoren, zodat extra loonsverhoging in het MKB niet

ker de juiste persoon voor de juiste klus vinden en zo de

perse gunstig uitpakt voor de werkgelegenheid.’

productiviteit verhogen. En zzp’ers kunnen ook sneller
kennis overbrengen van het ene naar het andere bedrijf.

Jullie zien daarentegen wel ruimte voor loonsverhoging in
internationaal opererende sectoren.
Blom: ‘In deze sectoren is de economie eerder aangetrok-



ken dan bij de binnenlands georiënteerde sectoren, en is er



rentiepositie van de exporterende sector is sinds 2009 ver-



ook door daling van de eurokoers. Zolang de ECB een zeer

dus ook eerder ruimte voor hogere lonen. De prijsconcurbeterd en kan dus wel een stootje hebben. Maar dat komt
ruim monetair beleid blijft voeren zal de euro waarschijnlijk
zwak blijven, wat bedrijven die exporteren naar landen buiten de eurozone ruimte geeft voor loonsverhoging.’

Er zijn echter ook nadelen: de economie wordt volatieler
omdat bedrijven makkelijker van mensen afkunnen en hun

Zouden vakbonden dan niet veel beter een looneis per

inkomensverlies minder wordt opgevangen door het socia-

sector moeten stellen in plaats van een gecoördineerde

le vangnet. Het CBS heeft onlangs laten zien dat niet eens

looneis?

de helft van de zzp’ers zegt er financieel (zeer) goed voor te

Leering: ‘We denken dus dat er met de looneisen van vak-

staan. Dat is deels een effect van de crisis, maar het kan voor

bonden in de afgelopen jaren niet zo veel mis is gegaan.

een deel ook structureel zijn en dan dus ook de koopkracht

Laat eerst de werkgelegenheid nog verder aantrekken,

raken. Het is dan ook nodig de positie van de zzp’er verder

want daar kan nog een inhaalslag gemaakt worden, ook als

te analyseren: wie van hen is daadwerkelijk ondernemer, wie

je kijkt naar de participatie op de arbeidsmarkt.

ziet het als een manier om tenminste per uur nog een aar-

Differentiatie in de looneisen klinkt logisch, maar zal in de

dig bedrag over te houden, wie heeft eigenlijk geen werk en

praktijk ingewikkeld blijken omdat sectorcijfers, zoals die

verhult dit door zich zzp’er te noemen?’

van de arbeidsproductiviteit, heel volatiel zijn. Er ontstaan
dan rare, onrealistische uitschieters in de looneisen. Bon-

Jullie stellen in de studie dat een te snelle loonstijging het

den zouden misschien meer de openstaande vacatures per

MKB kan schaden. Maar is het MKB niet juist meer gebaat

sector in het vizier kunnen houden en langs die weg de

bij extra koopkracht?

looneis per sector bijstellen.’

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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Aanvalsplan tegen
arbeidsongevallen
          
 


In Nederland lopen jaarlijks 210.000 tot 220.000 werkne-

I

• Als een werknemer een ernstig arbeidsongeval over-

mers door een arbeidsongeval letsel op waardoor ze moe-

komt dat de dood, een ziekenhuisopname of blijvend

ten verzuimen op werk. Hiervan houden 2.000 werknemers

letsel tot gevolg heeft, moet de werkgever dit telefo-

ernstig letsel over, als gevolg waarvan ze een halfjaar of lan-

nisch melden bij de Inspectie SZW. Als de Inspectie hier-

ger niet kunnen werken. Het percentage werknemers dat

om vraagt, moet de werkgever ook een schriftelijke rap-

door een dergelijk ongeval wordt getroffen is al jaren met

portage toesturen.

3,4 onveranderd hoog. Het aantal arbeidsongevallen met

• De werkgever houdt een lijst bij van de gemelde

dodelijke afloop neemt weer toe. De hoofdoorzaak is het

arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen die heb-

beleid voor preventie van arbeidsongevallen. Dat beleid is

ben geleid tot meer dan drie dagen ziekteverzuim. De

vooral gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwet

wijze van registreren wordt aan de werkgever zelf over-

(Arbowet). Daarnaast speelt de Wet verbetering Poort-

gelaten. Deze informatie is voor werknemers beschik-

wachter een rol. Hierin is het volgende geregeld:

baar, maar de werkgever hoeft die informatie niet actief

• De werkgever is primair verantwoordelijk voor het

te verspreiden.

arbeidsomstandighedenbeleid. Hij wordt geacht de risi-

• De werkgever moet een contract afsluiten met een

co’s in de arbeid regelmatig te inventariseren via een

arbodienst (of een bedrijfsarts) die hem van deskundig

zogenaamde risico-inventarisatie en op basis daarvan
passende beschermingsmaatregelen te treffen.
• De werknemers worden geacht samen te werken met de
werkgever om een optimale preventie van letsel te realise-

advies voorziet bij de vormgeving van zijn beleid.
• Bij ziekte hebben werkgever en werknemer beiden
bepaalde reïntegratieverplichtingen.
• De Inspectie SZW houdt toezicht, zij het op afstand. Ze

ren. De ondernemingsraad heeft instemmings- en advies-

moet worden ingeschakeld bij ernstige overtredingen

recht bij de meeste beslissingen van de werkgever.

en bij ernstige ongevallen. In dat geval kan ze een
boete opleggen aan zowel werkgever als werknemer.
De Inspectie kan ook op eigen initiatief controles ver-

Win Eshuis is onderzoeker bij het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.

richten, maar ze mag dat ook doen na klachten van
werknemers.
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le door de Inspectie SZW beperkt kan worden. Het aantal

Deze preventieaanpak is gefundeerd op drie uitgangspun-

inspecteurs is gedaald van 400 in 1994 naar 220 in 2010,

ten. Het eerste uitgangspunt is de bescherming van de

evenals het aantal inspectiebezoeken (van 87.000 in 1996

werknemer door de werkgever. De werkgever is wettelijk

naar 20.000 in 2010)

verplicht de werknemer te beschermen tegen ongezonde

Het derde uitgangspunt is de preventieve werking van

en onveilige omstandigheden. Dit uitgangspunt is meer

financiële prikkels. Ook dit kwam op in de jaren ‘90. De

dan een eeuw oud en heeft geleid tot allerlei wettelijke

wetgeving bevat allerlei prikkels, variërend van boetes voor

eisen aan de inrichting van de werkplek en aan de zorg-

werkgevers en werknemers bij overtreding van wettelijke

plicht van de werkgever.

regels tot versobering van sociale-zekerheidsuitkeringen en

Het tweede uitgangspunt is dat van de preventie via zelfre-

de plicht van de werkgever om de financiële last van ziekte

gulering. De gedachte daarbij is dat werkgevers in samen-

van een werknemer te dragen. Door deze aanpak daalden

werking met de werknemers en de ondernemingsraad mans

de kosten van werkgevers. In 1993 was het ziekteverzuim bij-

genoeg zijn om zelf vorm en inhoud te geven aan veilige en

voorbeeld nog 6%, in 2011 was het gedaald tot 4%. Werk-

gezonde arbeidsomstandigheden. Dit uitgangspunt, ontwik-

nemer en werkgever blijken hun gedrag (enigszins) te kun-

keld in de jaren ‘90, was de afgelopen decennia aanleiding

nen bijstellen op basis van financiële prikkels, waardoor

om fors te snijden in allerlei regelgeving. Zo is bijvoorbeeld

werknemers sneller het werk (kunnen) hervatten.

de wettelijke plicht om alle ernstige ongevallen schriftelijk te

Het vierde uitgangspunt – dat van de arbeidsorganisatie als

rapporteren aan de Inspectie SZW en de ondernemingsraad

‘black box’ – hangt samen met de vorige uitgangspunten.

vervangen door een mondelinge melding van dodelijke

Die stimuleren dat de informatie over de oorzaken van een

ongevallen en ongevallen met blijvend letsel. Ook is de inzet

ongeval en de (eventuele) veiligheidsmaatregelen die men

van externe preventiedeskundigen sindsdien vermarkt: werk-

neemt beperkt blijft tot een klein aantal actoren binnen de

gevers zijn wettelijk verplicht zich te laten bijstaan door vei-

arbeidsorganisatie: de werkgever, het slachtoffer, de expert

ligheids- en gezondheidsexperts, maar mogen zelf bepalen

en in sommige gevallen de OR en de Inspectie SZW. De bui-

wie ze daarvoor aantrekken en mogen, tot op zekere hoog-

tenwereld (werknemers, vakbonden, overheid, ‘het publiek’)

te, zelf bepalen welke taken deze experts verrichten. Tot zelf-

blijft in het ongewisse over de veiligheidssituatie in een

regulering behoort ook de gedachte dat toezicht en contro-

bedrijf en de veiligheidsmaatregel die men al dan niet treft.


Financiële prikkels hebben wel invloed op daling van het
ziekteverzuim (bijvoorbeeld door de werkgever en de
werknemer financieel te straffen bij te veel verzuim daalt
dat verzuim in ieder geval tijdelijk), maar helpen niet of nauwelijks om de werkgerelateerde oorzaken van dat ziekteverzuim aan te pakken.
Zelfregulering werkt alleen in arbeidssituaties met weldenkende werkgevers die (ook) de kwaliteit van de arbeid
van belang vinden, in arbeidssituaties met harmonieuze
verhoudingen tussen werkgever en werknemers, in arbeidsorganisaties die beschikken over een ondernemingsraad
– die bovendien voldoende kennis en macht heeft – en in
arbeidssituaties waarin de deskundige inbreng van gezond-

>>>
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heidsexperts, zoals de bedrijfsarts, op prijs wordt gesteld.

om na elk (!) ongeval maatregelen te treffen om herhaling

Wordt aan één of meerdere van deze voorwaarden niet vol-

te voorkomen. Op dit moment is dit niet verplicht, zij het

daan, dan is zelfregulering ontoereikend. Monitoring van het

dat de Arbowet wel – impliciet – ervan uitgaat dat arbeids-

preventiebeleid in ondernemingen laat dit zien: slechts 50%

organisaties leren van arbeidsongevallen. Dit beleidsingre-

van de bedrijven beschikt over een wettelijk verplichte risico-

diënt leidt samen met de andere twee ingrediënten ertoe

inventarisatie (en heeft dus voldoende zicht heeft op de risi-

dat jaarlijks in meer dan 200.000 bedrijven extra veiligheids-

co’s in de arbeid) en ongeveer 80% laat zich bijstaan door

maatregelen genomen worden.

een externe deskundige. Bovendien laten cijfers van de

Een tweede ingrediënt is vergroting van de zeggenschap

Inspectie SZW zien dat slechts 30 tot 50% van de meldings-

van verschillende partijen over de arbeidsomstandigheden

plichtige arbeidsongevallen daadwerkelijk gemeld wordt.

in de organisatie. Op dit moment hebben individuele werk-

De in de jaren ‘90 ontwikkelde beleidsmix van zelfregulering

nemers feitelijk geen invloed op hun eigen arbeidsomstan-

en sturing middels financiële prikkels gedoogt feitelijk dat in

digheden. Als zij veiligheidsrisico’s signaleren zijn ze welis-

bedrijven zonder enige beperking jarenlang werknemers

waar verplicht ze te melden aan hun werkgever of aan de

door ongevallen kunnen uitvallen, zonder dat maatregelen

Inspectie SZW, maar die hebben geen verplichting daaruit

worden getroffen om de arbeidsomstandigheden te verbe-

consequenties te trekken. Vergroting van die zeggenschap

teren. Zowel voor als na een ongeval zijn bedrijven niet auto-

kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden via een eigen recht

matisch verplicht maatregelen te treffen. Dit gaat niet alleen

op werkplekonderzoek, zeggenschap over preventiemaat-

ten koste van werknemers die nog steeds door dezelfde

regelen op de individuele werkplek en op de mogelijkheid

gevaarlijke omstandigheden letsel (kunnen) oplopen, maar

om het werk stil te leggen in geval de werkgever geen

het is ook bijzonder kostbaar. Niet alleen voor werkgevers en

maatregelen treft. Omdat slachtoffers van arbeidsongeval-

werknemers, maar ook voor de samenleving.

len een positieve rol kunnen spelen in het realiseren van
maatregelen zouden zij expliciet rechten moeten krijgen op



zeggenschap over preventiemaatregelen.

Om het aantal arbeidsongevallen te doen dalen moet het
roer om. Maar hoe? Allereerst lijkt het van belang dat de



verantwoordelijke actoren, (overheid, werkgevers- en werk-

De vorige twee ingrediënten zijn niet effectief zonder het

nemersorganisaties) erkennen dat preventie van arbeidson-

derde ingrediënt, en dat is openbaarheid. De ‘black box’

gevallen hoge prioriteit heeft en dat het onaanvaardbaar is

van de arbeidsorganisaties moet open! Immers, werkge-

dat wekelijks één tot twee werknemers overlijden en meer

bonden letsel is (ook) een publieke zaak: niet alleen omdat

dan 4.000 werknemers letsel en verzuim per week oplopen.

werkgebonden letsel veel publiek geld kost (251 miljoen

Maar woorden zijn niet genoeg. Ik wil hier ook pleiten voor

per jaar), maar ook omdat het grote aantal gekwetsten

een aanvalsplan voor reductie van arbeidsongevallen. Een

een volksgezondheidsprobleem is. Dat legitimeert dat de

dergelijk plan moet niet terugvallen op de hiervoor beschre-

samenleving meekijkt in bedrijven. En erop toeziet dat er

ven beleidsrecepten die aantoonbaar in beperkte mate

maatregelen worden getroffen. Laat bedrijven bijvoorbeeld

effectief zijn, maar beleidsingrediënten bevatten die ervoor

via hun website hun risico-inventarisatie openbaar maken,

zorgen dat wordt ingegrepen in bedrijven waar werknemers

laat ze ongevallen in het openbaar melden, laat ze vermel-

letsel oplopen. Een dergelijk aanvalsplan moet bovendien

den welke maatregelen ze nemen om ongevallen te voor-

als doel hebben het aantal arbeidsongevallen elk jaar

komen, zodat niet alleen de eigen werknemers op de

met bijvoorbeeld 5% te doen afnemen. Met een mix van de

hoogte worden gehouden maar ook externe publieke druk

volgende drie beleidsingrediënten komt dit doel dichterbij.

kan worden uitgeoefend op het bedrijf om maatregelen te

Een belangrijk ingrediënt lijkt me de wettelijke verplichting

treffen tegen arbeidsongevallen.

11

De professional vraagt om regie,
maar het werk moet ook zo efficiënt
mogelijk gedaan worden.
Hoe organiseer je dat?
Bij veel grote en complexe organisaties, die
vollop veranderen, komt deze vraag naar boven.
Als je het ons vraagt,
draait het om meer
verantwoordelijkheid en bevoegdheid.
Meer weten?
Mail info@linxx.org
Een afspraak is zo gemaakt

Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

t 030 231 81 15
info@linxx.org

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


      

    

      







     

    

     



  

     

      

   



      



    

     

     

     



     

      









    





    



     



    



      

      



   

     











      



      



   



    

  



     

     













       

    

     



     

     



   

    

      

    

    

    





     



   

   

     

  

    

    



    

    

    

     





     

    

 



   



    

       

    

     



      

   



Internationaal vakbondswerk is kerntaak vakbeweging

Hoe krijg je grip
op de keten?




Decennialang maken vakbonden zich in internationaal ver-

D

onderdeel van het bedrijf in de keten het werk netjes doet

band sterk om werkenden overal ter wereld gewoon goed

of laat doen? Toeleveringsketens worden langer en com-

werk te bieden. Maar alle afspraken die binnen de Inter-

plexer, afdelingen inkoop staan onder druk en in veel geval-

nationale Arbeidsorganisatie (ILO) gemaakt worden ten

len is het niet eens toegestaan om bij de gunningsvoor-

spijt: er gaat elke dag van alles heel erg mis in het leven van

waarden van aanbesteding het naleven van internationale

onnoemelijk veel werkenden, waar ook ter wereld.

arbeidsnormen te laten prevaleren boven de prijs. Wel wor-

Ondernemingen beseffen wel steeds vaker dat zij mogelijk

den veel ketens nu steeds inzichtelijker gemaakt: wie levert

ook bijdragen aan dit soort onrecht, of het soms regelrecht

welk onderdeel, en waar komen de onderdelen van de

veroorzaken. Dat blijkt uit onder meer de relevante bedrijfs-

onderdelen vandaan. Het leidt soms tot lijsten van honder-

communicatie en jaarverslagen.

den grote en kleinere bedrijven. Sinds in 2011 de OESO

Laten we wel wezen. Zorgdragen voor schone handen bij

Richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn ver-

internationaal ondernemen is niet gemakkelijk. Hoe zorgt

nieuwd, is het onder ogen zien van de ketenverantwoorde-

de hoofdvestiging van een multinational ervoor dat ieder

lijkheid echter een plicht geworden. Of, helemaal precies
geformuleerd: de OESO lidstaten zijn er aan gebonden om
de bedrijven die binnen hun grenzen gevestigd zijn aan de

Lucia van Westerlaak is beleidsadviseur sociaaleconomisch beleid bij de
FNV.

richtlijnen te houden. Die moeten verantwoord ondernemen,
waar ze ook actief zijn en wie hun toeleverancier ook is.

Zeggenschap 3-2017


Dat betekent dat alle managementlagen van een onderneming zich moeten realiseren dat de ILO Core Labour Stan-

Nationaal Contactpunt

dards (die in de OESO Richtlijnen zijn opgenomen) in alle

Er bestaat een meldmogelijkheid bij een Nationaal Con-

geledingen van hun ondernemingsketen moeten worden

tactpunt van de OESO. Die zijn vrij in hun werkwijze. Het

nageleefd. Ook op financiële instellingen rust die ketenver-

Nederlandse Contactpunt bemiddelt bij voorkeur. Maar

antwoordelijkheid. Het betreft het verbod op dwangarbeid,

als een multinationale onderneming niet aan een OESO

op de ergste vormen van kinderarbeid, het recht op vrijheid

procedure meewerkt, kan er een stevige uitspraak vol-

van vakvereniging en collectieve onderhandeling. De

gen. Dat doet het imago van het bedrijf geen goed. De

OESO Richtlijnen voegen daar nog aan toe dat er in arme

FNV deed onder meer goede zaken bij het Nederland-

landen een recht moet zijn op een leefbaar loon en overal

se NCP inzake gelijke beloning bij de steigerbouw in de

een recht op gelijk loon voor gelijk werk.

Eemshaven. En zeer recent is er een akkoord bereikt

Waar een multinationale onderneming bijdraagt aan het

over looncompensatie voor tientallen om politieke rede-

schenden van deze rechten, het schenden veroorzaakt of er

nen onterecht ontslagen werkenden bij Bralima, een

aan kan worden gerelateerd, zal deze zijn uiterste best moe-

dochteronderneming van Heineken in Congo.

ten doen om knelpunten op te lossen en waar nodig schade
te repareren. Doet een onderneming dat niet, dan riskeert
het een melding bij het Nationaal Contactpunt (NCP) voor

Steeds vaker wordt dit kader ook gebruikt om criteria te

de OESO Richtlijnen (zie kader Nationaal Contactpunt) en

ontwikkelen voor overheidsfinanciering van bedrijven, zoals

– als een negatief oordeel volgt – uitsluiting van overheids-

het verlenen van exportkrediet. Het departement van Bui-

financiering, exportkredietverzekering en handelsmissies.

tenlandse Zaken schoolt bovendien het ambassadepersoneel. Ambassades kunnen vervolgens aan bedrijven duide-



lijk maken hoe de voorwaarden om fatsoenlijk te onderne-

Uitleggen hoe iets moet gebeuren is één. Ervoor zorgen

men er (ook elders) uit zien en moeten worden ingevuld.

dat het ook echt uitvoering krijgt, dat is wat anders. Om
afspraken te laten werken, moet in de eerste plaats de



informatie doordringen tot de achterbannen van werkge-

Wisselingen van regeringspartijen beïnvloeden vaak hoe

vers, tot alle betrokken departementen van overheden, tot

hoog ILO-afspraken en OESO Richtlijnen op de politieke

aangesloten vakorganisaties van vakbondskoepels en tot

agenda staan. In Nederland is het initiëren van het opzetten

ngo’s hier en elders.

van IMVO Convenanten (zie kader IMVO Convenanten) dui-

De tijd ligt inmiddels wel achter ons dat het merendeel van

delijk op conto van minister Ploumen te schrijven. Voorgaan-

de werkgevers bij het noemen van ILO-afspraken en van

de regeringen hadden geen ambitie die in de buurt kwam

OESO Richtlijnen wazig kijken. Dat is goed, al zegt het nog

van haar Hulp & Handel agenda, en het is zeer de vraag of

lang niet alles over de uitvoering van het voorgenomen

een volgend kabinet Rutte III straks die ambitie wel heeft.

beleid. Ook steeds meer overheidsfunctionarissen weten

Maar welwillende koplopers onder de multinationals en be-

van het internationale normenkader. In Nederland functio-

drijven hebben last van collega-ondernemingen die ver ach-

neert een zelfstandig NCP, dat gefacilieerd wordt door het

terblijven. Wetgeving is van belang om de bodem te leggen

departement van Economische Zaken. Taken en rollen zijn

en op te hogen. Tempo is vereist, want het milieu wacht niet

in een wettelijke verankering goed gescheiden. En het is

en wetenschappers waarschuwen voor onhoudbare politieke

tegelijkertijd goed en ook noodzaak als EZ-ambtenaren

situaties als groepen aan de onderkant uitzichtloos blijven en

weten van het begrippenkader van de OESO en de ILO.

de rijken hun vermogen almaar zien groeien.

>>>
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De vakbeweging en ngo’s zullen waar mogelijk samen met

IMVO Convenanten

werkgevers druk op overheden moeten blijven opvoeren
om de beweging in het wetgevende proces op gang te

Sinds 2016 bestaan er collectief en sectoraal ingerichte

krijgen en te houden en te zorgen voor meer effectieve

afspraken in Nederland: de IMVO convenanten (IMVO =

handhaving. IMVO Convenanten en andere internationale

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Onder-

afspraken met bedrijven zullen daarnaast de koplopers

nemen). Zij beslaan de wereldwijd werkzame onder-

onder bedrijven aanmoedigen, maar ze zullen ook hun

nemingsketens. Vakbonden, ngo’s, overheid, bedrij-

waarde in de komende jaren moeten bewijzen. Een net-

ven en/of financiers spreken in die convenanten af dat

werk van internationaal samenwerkende vakbondscolle-

er voortaan ondernomen wordt langs de lijnen die in de

ga’s helpt om de nodige druk uit te oefenen en op te voe-

internationale afspraken staan en in welk tempo aan het

ren. Een goed voorbeeld is de opbouw van het interna-

uitvoeren van de afspraken wordt gewerkt, gemonitord

tionale vakbondsnetwerk bij Shell.

en gehandhaafd. Elke partij speelt een rol bij de uitvoering van die afspraken en maakt gebruik van de eigen



internationale netwerken.

Vakbonden moeten daarbij ook vaker en intensiever met
hun eigen achterban in gesprek. Ledengroepen van vakbonden zijn niet altijd even enthousiast over werk dat

In de EU en in andere landen zien we steeds vaker echt wet-

grensoverstijgend van karakter is. Het is ook niet altijd

geving op dit terrein. Volgens de European Conflict Minerals

even gemakkelijk over het voetlicht te brengen dat de

Regulation (2016) moeten importeurs van ruwe grondstofmi-

belangen van werkenden hier aansluiten bij die van wer-

neralen aantonen dat hun product niet is verkregen door

kenden over de grens. Toch moet gezegd dat als multina-

mensenrechtenschendingen. In Frankrijk (2017) zijn onderne-

tionals de arbeidsrechten elders niet respecteren, er niet

mingen met meer dan 5000 werknemers verplicht om te rap-

alleen meer (maak)werk naar andere landen verdwijnt,

porteren over het nalopen van de keten en de kans op het

maar het bovendien een kwestie van tijd zal zijn voordat

schenden van rechten van werkenden. Engeland (2015) heeft

de arbeidsrechten ook hier onder vuur komen te liggen.

wetgeving ingevoerd voor bedrijven met een omzet van

Een leefbaar loon is bijvoorbeeld in Nederland steeds

meer dan 36 miljoen pond, die moderne slavernij en men-

meer een issue, waar de in 2011 herziene OESO Richtlij-

senhandel in de keten verbiedt.

nen zulke lage lonen slechts in ontwikkelingslanden ver-

Dat er steeds vaker wetgeving in de maak is, betekent dat

onderstelden. Als de vakbeweging in Nederland multina-

het maatschappelijk en politieke draagvlak voor een norm-

tionals bovendien niet aanspreekt over slecht gedrag in

stellend MVO kader groeit. Dat is hoopgevend. Maar het

andere landen, de instrumenten niet kent en niet weet

gaat nog om zeer recente initiatieven waarvan nog niet

hoe in zo’n situatie samen te werken met vakbondscolle-

helder is of en hoe ze echt verschil maken. Vaak begint het

ga’s daar, is zij er dan in zekere mate niet medeverant-

wetgevende proces met het verplicht stellen van grote

woordelijk voor als er in de keten iets mis gaat?

bedrijven. De vraag blijft zo of en op welke termijn het MKB

De tijd dringt. Nationaal acteren volstaat niet meer. Kleine en

voor verantwoord ondernemen te interesseren is. Daar-

grote internationaal opererende bedrijven hebben effectieve

naast spreken wetgevende bepalingen zoals in Engeland

tegenmacht en dus een internationaal actieve vakbeweging

vaak van ‘comply or explain’ (pas toe of leg uit), waardoor

nodig. Internationaal vakbondswerk kan geen werkterrein in

het aannemelijk maken van de redenen waarom de keten

de marge meer zijn. Het betreft de kerntaak van de vakbe-

niet is onderzocht al kan betekenen dat aan de wetgeving is

weging, die in een globaliserende economie anders, maar

voldaan.

steeds helderder zichtbaar wordt.

ronald de leij
was tot aan zijn pensioen directeur van het DECP en
beleidsadviseurbij AWVN
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Convenant Duurzame Kleding en Textiel bestaat een jaar

Er is nog veel mis in
Bangalore
          
 



Het is zondagmiddag, 13.00 uur. Zo’n zes vrouwen zitten

H

selijke kledingindustrie. De arbeidsters vertelden me over

in een kleine kamer op een kleed op de grond. Ik ken ze,

de zware omstandigheden waarin zij werken. De lange

de afgelopen weken heb ik de meeste van hen geïnter-

werkdagen, de verplichte – vaak onbetaalde – overuren,

viewd. Allemaal hebben ze hun eigen strijd geleverd, en

en het weinige geld dat zij daarvoor krijgen. Daarnaast

nu zitten ze hier. Samen vormen ze het bestuur van één

hadden veel van hen ook te maken met een bizar hoge

van de vakbonden in Bangalore voor kledingarbeiders.

werkdruk en fysieke en seksuele intimidaties.

Rechts van me zit Rukmani, een grote vrouw die zeker

In een poging om hun omstandigheden te verbeteren

haar mannetje staat. Ondanks dat ze op haar werk door

hebben arbeidsters, verspreid over de stad, maar liefst

leidinggevenden werd getreiterd en zelfs fysiek mishan-

drie lokale vakbonden opgericht die zich focussen op de

deld, is ze vastbesloten zich in te zetten om de arbeids-

kledingindustrie. Uit mijn studie bleek zowel hun kracht,

omstandigheden in haar industrie te verbeteren. Met

als hoe moeilijk het voor hen is om daadwerkelijk een

bewondering heb ik naar haar verhalen geluisterd, maar

impact te hebben.

tegelijkertijd vond ik het moeilijk om te horen hoe weinig
de harde strijd die ze levert uiteindelijk oplevert. En



ondanks de strijdlustige verhalen, zie ik ook de zorgen in

Aangenaam verrast en vol verwachting was ik dan ook toen

haar ogen. Terwijl de thee rondgaat wordt er een stevig

ik hoorde dat de Nederlandse overheid, samen met

debat gevoerd. Nieuwe tactieken worden besproken om

modemerken, maatschappelijke organisaties en vakbon-

meer jonge arbeiders aan zich te binden.

den aankondigden dat zij een initiatief aangingen om

Zes maanden heb ik doorgebracht in Bangalore, India. Ik

de industrie eerlijker, duurzamer en veiliger te maken. Op

deed daar onderzoek naar vakbondsvorming in de plaat-

4 juli 2016 werd het Convenant Duurzame Kleding en Textiel gesloten, gefaciliteerd door de SER; 55 bedrijven slo-

Jonne Bosselaar is socioloog en heeft zich gespecialiseerd in arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Op haar eigen website www.gofrank.me
helpt ze consumenten met het maken van verantwoorde kledingkeuzes.

ten zich bij het initiatief aan. Precies een jaar later zijn 64
bedrijven aangesloten, ruim 35% van de textielmarkt. Het
doel is om door te groeien naar zo’n 80%. Ook heeft de

SER een jaar na de sluiting van het convenant een onaf-

wijl hun mannelijke collega’s vaak de hogere leidingge-

hankelijke klantencommissie geïnstalleerd. Daar kunnen

vende taken uitvoeren. Thuis worden de vrouwen geacht

arbeiders, vakbonden of een andere belangenorganisatie

naast hun werk te zorgen voor het huishouden en te lui-

een klacht indienen als zij vinden dat convenantsdeelne-

steren naar de mannelijke familieleden. Daarnaast komen

mers zich onvoldoende inspannen of niet genoeg berei-

de vrouwen vaak uit arme gezinnen van het platteland en

ken. Zo’n klachtencommissie klinkt mooi, maar werkt dat

hebben ze weinig scholing gehad.

ook?

Kledingarbeidsters hebben hun inferieure positie geïnternaliseerd, waardoor een kritisch bewustzijn ontbreekt



om huidige sociale structuren te bevragen. Ze zijn het

Naar schatting werken ongeveer een half miljoen mensen

gewend om hard te werken en daar weinig voor terug te

in Bangalore voor de kledingindustrie. Een groot aantal

krijgen, om van anderen te horen wat ze moeten doen. Van

waarvan je kan verwachten dat, als zij samen opkomen

jongs af aan hebben zij geleerd niet al te hoge verwachtin-

voor hun rechten, zij hun stem kunnen laten horen. In de

gen te hebben van hun carrière. De sociale systemen zijn

praktijk blijkt dit echter niet het geval. Arbeiders vereni-

voor hen als normaal gaan aanvoelen, waardoor zij het niet

gen zich nauwelijks, en als ze dit wel doen gebeurt dat

als onrechtmatig beschouwen. Dit leidt ertoe dat maar een

vooral in kleine lokale vakbonden. De meesten hebben

klein deel van de kledingarbeiders in Bangalore zich hard

het gevoel dat de problemen die zij hebben horen bij hun

maakt voor betere arbeidsvoorwaarden. Slechts 1,5% is

leven, of dat ze daar in hun eentje mee moeten leren

aangesloten bij een vakbond.

omgaan.

Bovendien worden veel problemen van de arbeidsters

Dit heeft te maken met de positie die de arbeiders heb-

ervaren als individuele problemen. Dit heeft invloed op

ben in de Indiase maatschappij, hun gezinnen en de fabrie-

het solidariteitsgevoel tussen de werknemers. Kledingar-

ken. Belangrijk is om op te merken dat in Bangalore zo’n

beider nemen het op hun werk zelden op voor anderen als

90% van de kledingarbeiders vrouw is. In de fabrieken

iemand slecht behandeld wordt. De kans om ontslagen te

bekleden de vrouwen voornamelijk de lage posities, ter-

worden of anderszins bestraft is te groot. Velen durven

>>>
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Foto: Schone Kleren Campagne

dat niet te riskeren, omdat het voor laagopgeleide vrouwen

lijk geweld. Maar er zijn ook nadelen aan verbonden. De

in Bangalore moeilijk is om aan een enigszins redelijke baan

kleine vakbonden hebben geen uitgebreid (internatio-

te komen.

naal) netwerk, er zijn geen stevige banden met de politiek
en media en ze missen het contact met kledingmerken.



Dit komt mede doordat de meeste bij de bond aangeslo-

Een bijkomend probleem is dat veel arbeiders weinig con-

ten arbeiders niet of nauwelijks Engels spreken, laat staan

tacten hebben, en dat de kans groot is dat ze nog nooit van

lezen en schrijven. Daarnaast hebben zij over het alge-

het convenant, laat staan een klachtencommissie, hebben

meen geen invloedrijk netwerk om op terug te vallen door

gehoord. In Bangalore hebben de grote vakbonden zich

hun lage sociaaleconomische positie in de maatschappij.

namelijk uit de industrie teruggetrokken. Er is in het ver-

Het gebrek aan netwerk is al helemaal problematisch voor

leden wel geprobeerd om hen te organiseren, maar na

arbeiders, die zich niet hebben aangesloten bij een vak-

een aantal mislukte pogingen zijn de grote bonden hier-

bond.

mee gestopt. Dit gat wordt gevuld door drie lokale vakbonden die zijn opgericht door arbeiders zelf. Deze vak-



bonden richten zich vooral op bepaalde wijken waar veel

De vraag hierbij is dus hoe arbeiders het convenant en de

fabrieken zijn.

klachtencommissie kunnen bereiken wanneer hen onrecht

Op zich heeft dat een aantal voordelen. Zo krijgen pro-

wordt aangedaan. Zij zouden gebruik kunnen maken van

blemen waar vrouwen mee te maken hebben voldoende

de fabriekslijst die de SER op 4 juli jongsleden heeft ge-

aandacht en wordt er vaak ook een link gelegd met huise-

publiceerd. Hierop is te vinden waar convenantspartijen

Zeggenschap 3-2017

een van de weinige mogelijkheden is om te werken en

Winnaar scriptieprijs van
de vakbeweging

hun gezin te kunnen onderhouden, valt te begrijpen dat

Jonne Bosselaar heeft dit jaar de scriptieprijs van de



vakbeweging in de categorie universiteiten gewonnen.

Het is nog niet duidelijk hoe de klachtenprocedure van het

Volgens de jury behandelt haar scriptie ‘Patterns of Ine-

convenant precies in zijn werk gaat. We moeten vooral

quality: A case study on the labor agency of Bangalore’s

hopen dat wanneer er klachten worden ingediend, deze

garment workers’ een voor de vakbeweging essentieel

actief worden aangepakt en dat de arbeiders voldoende

vraagstuk: namelijk de mogelijkheden en belemmerin-

bescherming krijgen. Ook is het de vraag of bedrijven hun

gen van (laaggeschoolde) werknemers om zich te orga-

verantwoordelijkheid gaan oppakken wanneer er klachten

je niet zomaar een klacht indient.

niseren voor verbetering van hun omstandigheden. Bos-

worden gemeld. Een groot kritiekpunt op het convenant

selaar heeft niet alleen oog voor sociale klasse maar ook

is namelijk dat bedrijven wel beloven om zich in te zetten,

voor gender. Het interessante van haar benadering is de

maar dat een daadwerkelijke stok achter de deur ont-

aandacht voor de globale ketens waarbinnen het werk

breekt.

zich afspeelt. De jury is van mening dat haar onder-

Dat neemt niet weg dat het convenant en de klachtencom-

zoeksaanpak (antropologisch veldwerk) en haar concep-

missie eerste stappen zijn op weg naar een eerlijke kle-

tueel schema ook zeer bruikbaar zijn voor Nederland.

dingindustrie. Een volgende stap is te zorgen dat arbeiders

Tot slot is de jury onder de indruk van haar moed om in

hun weg weten te vinden naar die commissie. Want het is

India uitgebreid veldonderzoek te verrichten.

het maar zeer de vraag of kleine vakbonden en individuele
arbeiders hier gebruik van zullen en kunnen maken. Hier
ligt een grote rol voor de aangesloten convenantspartijen

produceren. Arbeiders zouden dus deze lijst moeten raad-

die een groot netwerk hebben in productielanden. Met

plegen om te weten of hun fabriek onder het convenant

name vakbonden zijn hier van belang. Zij kunnen hun net-

valt en zij dus gebruik kunnen maken van de klachtenpro-

werk actief wijzen op het convenant en de klantenprocedu-

cedure. Echter, dit veronderstelt dat de arbeiders op de

re. De Nederlandse bonden zouden bijvoorbeeld de grote

hoogte zijn van het convenant, dat zij beschikken over

bonden in Bangalore kunnen aansporen terug te keren in

internet en dat zij op de Engelse website de fabriekslijst

de textielindustrie en/of contacten te leggen met de lokale

weten te vinden. Wat het daarnaast nog ingewikkelder

bonden om hen te helpen met de uitvoering van het con-

maakt is dat het gaat om een geaggregeerde lijst. Arbei-

venant en de klachtenprocedure.

ders kunnen hierop alleen zien welke fabrieken onder het
convenant vallen, maar niet welke merken er produceren.



Ze zijn hierdoor gedwongen om eerst contact te leggen

Wanneer de bij het convenant aangesloten partijen niet

met de convenantspartijen, in plaats van dat zij al dan niet

actief het gesprek aangaan met arbeiders, is de kans

plaatselijk contact kunnen zoeken met merken.

groot dat veel problemen nooit boven water zullen komen

Bovendien is een klacht indienen tegen je werkgever in

en daarom ook niet worden aangepakt, omdat er nauwe-

veel productielanden niet zonder gevaren. Tijdens mijn

lijks klachten binnen zullen komen. Dat zou tot de conclu-

onderzoek in India heb ik vrouwen en activisten gespro-

sie kunnen leiden dat er geen misstanden meer zijn in de

ken die werden vernederd in fabrieken, ontslagen, fysiek

kledingindustrie in Bangalore. Na een half jaar onder de

mishandeld en zelfs met de dood bedreigd. En wanneer

arbeidsters verkeerd te hebben, weet ik dat dit bepaald

we bedenken dat voor veel arbeiders de kledingindustrie

niet het geval is.
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Voorbeschouwing cao-seizoen 2018

Jaar van de doorbraken?

  


In de aanloop naar arbeidsvoorwaardenseizoen 2018 staan

I

hogere contractloonstijging dan in de afgelopen jaren te

alle seinen op groen. De economie groeit stevig en de

realiseren. Deels kan de koopkrachtverbetering ook wor-

werkloosheid blijft dalen. In een aantal sectoren zijn er al

den gerealiseerd door mensen met contracten met onze-

weer flinke tekorten aan vakkrachten ontstaan. Na jaren van

kere uren meer zekerheid te geven.

crisis en voorzichtige groei die ook hun weerslag hebben

Werkgevers wijzen er op dat de gemiddelde contractloon-

gevonden aan de CAO-tafels, lijkt nu het moment te ont-

stijging de afgelopen maanden duidelijk aan het toenemen

staan om op een aantal belangrijke thema’s vooruitgang te

is. Werkgeverskoepels zien in dit verband voordelen voor

boeken. Daar zal geen door de politiek vastgesteld beleid

werknemer èn werkgever van resultaatafhankelijke belo-

aan de orde komen, omdat er op landelijk niveau weinig

ningsvormen.

gaat veranderen per 1 januari 2018. Een nieuw kabinet heeft
eerst alle tijd nodig om onderdelen van het regeerakkoord



door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen, voordat voor

De afgelopen jaren is de AOW-leeftijd stapsgewijs ver-

sociale partners duidelijk zal zijn wat de gevolgen zijn voor

hoogd. Hierdoor blijven werkenden steeds langer door-

de CAO-tafel.

werken. Tegelijkertijd constateren werkgevers en werknemers dat hierdoor in een aantal sectoren met zware beroe-



pen het ziekteverzuim stijgt en het aantal arbeidsonge-

De laatste tijd gaat er veel aandacht uit naar hogere lonen.

schikten onder ouderen flink is toegenomen. De vakbewe-

Volgens organisaties als DNB en IMF blijft de loonontwik-

ging zet richting Den Haag in op de mogelijkheid om eer-

keling achter bij de economische groei, terwijl bijvoorbeeld

der te kunnen stoppen met werken en wil dan met name

ING vindt dat er geen sprake is van achterblijvende lonen.

een regeling voor werkenden in zware beroepen. Werkge-

De afgelopen jaren hebben vakbonden al ingezet op goede

vers hebben behoefte aan maatwerk in regelingen om uit-

loonsverhogingen, maar de resultaten waren beperkt. De

val te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen gezond

laatste paar jaar is er een voorzichtige plus in de reële

de eindstreep kan halen. Dat is een gedeelde verantwoor-

koopkracht gerealiseerd. Nu de economie groeit lijkt het

delijkheid van werkgevers, werknemers en kabinet.

moment voor vakbonden aangebroken om in 2018 een

Aan de CAO-tafel zal het een gezamenlijke uitdaging zijn
om het komende seizoen echt werk te maken van afspraken die werkenden een realistisch perspectief bieden om

Pim Paulusma en Laurens Harteveld zijn beleidsadviseur bij FNV respectievelijk AWVN.

gezond de eindstreep te halen. Werkgevers zullen daarbij
vooral inzetten op nieuwe vormen van duurzame inzetbaar-
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Onderwerp

Vakbonden

Werkgevers

Loon

Centrale looneis:

Decentraal maatwerk:

•

Langer doorwerken

Iedereen moet er in koopkracht op vooruit om de

•

Waar mogelijk gaan werknemers er op vooruit.

opgelopen achterstand in loonontwikkeling in te lopen.

•

Liever mee-ademend met resultaten van bedrijf/

•

Alle cao-werknemers een structurele verhoging.

•

Generatiepact: ouderen minder werken, jongeren

afdeling en individuele werknemer.
•

sneller een vaste baan.
•

Uitgaande van bedrijfsdoelstellingen en arbeidsmarktsituatie tijdelijke afspraken maken.

Zware beroepen eerder met pensioen.

•

Nieuw duurzame inzetbaarheidsbeleid maken,
waarbij werknemers tijdig andere werkperspectieven
hebben.

Flex en zekerheid

•

Echte banen: meer zekerheid voor werkenden.

•

Gelijk loon voor gelijk werk.

•

Inzetbaarheidsbudget zo inrichten dat werknemer
arbeidsmarktwaarde op peil kan houden of kan
vergroten.

•

Duurzame afspraken voor alle werkenden.

Verwachte inzet voor cao-seizoen 2018 op grond van ervaringen uit 2017

heid, waarbij maatwerk een grote rol speelt en waarbij werk-

flexibel werk geen verdienmodel is maar alleen wordt inge-

nemers tijdig andere werkperspectieven hebben om

zet als dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is.

gezond de pensioenleeftijd te kunnen halen. Het afgelopen

Nederlandse werkgevers voelen in toenemende mate de

seizoen hebben vakbonden daarnaast ook ingezet op

behoefte om de wendbaarheid van hun organisaties te ver-

generatie-pacten, waarbij ouderen significant minder gaan

groten. Dit valt langs verschillende wegen te bereiken. Aan

werken en jongere collega’s kunnen worden aangenomen.

de ene kant werken ondernemingen aan het vergroten van

Hierdoor kunnen ouderen gezond hun pensioen halen

hun interne flexibiliteit door afspraken te maken over effec-

doordat ze beter kunnen uitrusten en worden jongeren

tiever en productiever werken. Denk bijvoorbeeld aan rui-

sneller opgeleid. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de

mere dagvensters en aan de introductie van een jaaruren-

afspraken bij de CAO Ziekenhuizen en die bij Tata Steel.

norm. Aan de andere kant zien we dat ondernemingen
afspraken maken over duurzame externe flexibiliteit, bij-



voorbeeld over het openstellen van de scholingsinfrastruc-

Een terugkerend thema aan de CAO-tafel zal flexibiliteit en

tuur voor uitzendkrachten.

zekerheid zijn. Enerzijds hebben werkgevers een behoefte
om binnen hun organisatie voldoende mogelijkheden te



hebben om flexibel in te kunnen spelen op marktomstan-

Vlak voor de zomervakantie hebben CAO-partijen een

digheden. Anderzijds hebben werkenden behoefte aan

akkoord bereikt over de CAO (en een sociaal plan) voor de

zekerheid om te kunnen werken aan hun eigen toekomst.

ING Bank. Deze nieuwe CAO gaat, als achterbannen instem-

Vakbonden hebben de afgelopen jaren steeds ingezet op

men, in per 1 januari 2018, en daarmee hebben we eigen-

afspraken die voor meer werkenden zekerheid bieden.

lijk de eerste 2018-CAO te pakken. Het akkoord bevat aan-

Daarnaast is ingezet op gelijk loon voor gelijk werk, zodat

sprekende elementen voor zowel werknemers als werkge-

>>>
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ver en laat zien dat er meer ruimte lijkt om nieuwe afspra-

om elkaars standpunten en ideeën te begrijpen en tot nieu-

ken te maken. Interessante afspraken zijn onder andere een

we oplossingen te komen.

maand betaald vaderschapsverlof, een diversiteitsdag (1,5

Een mooi voorbeeld is de CAO Schoonmaak, afgesloten in

dag betaald verlof op een voor de werknemer belangrijke

het voorjaar van 2017. CAO-partijen zijn al maanden van

feestdag en 1,5 dag onbetaald verlof) en een individuele

tevoren bij elkaar gekomen om het vertrouwen te doen

leerrekening. Als een rode draad in de nieuwe CAO-afspra-

groeien en gezamenlijk te brainstormen over agendapun-

ken komt telkens de dialoog terug tussen de individuele

ten voor het komende CAO-overleg. Met erkenning van

werknemer, het team en de manager. In de eenjarige CAO

elkaars positie en vanuit de gezamenlijke wens om de sec-

gaan de lonen met 1,7% omhoog, met een minimum van

tor als geheel verder te brengen. Het resultaat is een over-

500 per procentpunt. Hierdoor gaan werknemers in lage-

eenkomst waarin de belangen van werkgevers en werkne-

re schalen er meer op vooruit. Als deze CAO de trend gaat

mers evenwichtig zijn geborgd met concrete afspraken op

zetten, belooft 2018 een interessant jaar te worden.

onderwerpen die voor beide partijen van groot belang
waren. Een goede loonsverhoging voor schoonmakers, een



gelijkere beloning van vast en flex, MKB-vriendelijke afspra-

Genoeg onderwerpen om het komende seizoen mee aan

ken en een gezamenlijke inspanning om te zorgen dat

de slag te gaan. Nu het economisch voor de wind gaat, lijkt

schoonmakers gezond hun pensioen kunnen halen.

ook het moment aangebroken om op deze onderwerpen

Als het in een concurrerende sector als de schoonmaak

ook flinke vooruitgang te boeken. Dus minder studieaf-

mogelijk is om tot mooie afspraken te komen die de ver-

spraken om lastige onderwerpen maar vooruit te schuiven

schillende belangen van werkenden en werkgevers erken-

en meer concrete resultaten. Daarbij is het essentieel dat

nen, moet het zeker ook in andere sectoren mogelijk zijn. Na

CAO-partijen vanuit vertrouwen onderhandelen, met erken-

jaren van kleine stapjes aan de CAO-tafel, zou 2018 zo maar

ning van elkaars positie en achterban. Alleen dan lukt het

eens een seizoen van doorbraken kunnen worden!

Op de website www.zeggenschap.info
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Vakbonden en ondernemingsraden moeten rol oppakken

Maak psychische
aandoeningen
bespreekbaar
           

          

Ruim vier op de tien Nederlanders tussen de 18 en 64 jaar

R



heeft of krijgt ooit te maken met een psychische aandoe-

Het is een goede zaak dat zoveel mensen met een psychi-

ning, bijvoorbeeld een angststoornis, depressie, burn-out,

sche aandoening deelnemen aan het arbeidsproces. Maar

autisme, ADHD, alcohol- of drugsmisbruik of borderline.

ze hebben het vaak niet makkelijk. Dat komt niet alleen

Vaak wordt er gedacht dat mensen met een psychische

door de aandoening, maar óók door de vooroordelen die

aandoening niet (kunnen) werken, maar niets is minder

er bestaan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat werkgevers,

waar. De arbeidsparticipatie van mensen met een psychi-

leidinggevenden en collega’s vaak denken dat werknemers

sche aandoening is slechts 10 tot 15% lager dan die van

met een psychische aandoening:

mensen zonder psychische problemen. Dat betekent dat

• minder goed presteren, weinig flexibel zijn en ongeschikt

68% van hen werk heeft. Dat geldt niet voor mensen met
een ernstige psychische aandoening. Van hen heeft slechts
16% een betaalde baan (van meer dan twaalf uur in de
week).

zijn voor complexe taken;
• agressief zijn, onbetrouwbaar en vreemd en onvoorspelbaar gedrag vertonen;
• het label zien als goedkeuring om verantwoordelijkheden
te ontduiken of speciale privileges te ontvangen;
• niet tegen werkdruk kunnen en veel verzuimen;

Aukje Smit is zelfstandig onderzoeker op het terrein van de inclusieve
arbeidsmarkt, www.aukjesmit.nl.

• veel extra kosten voor de werkgever met zich meebrengen.
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Deze vooroordelen leiden tot stigmatisering. Dat beïn-

ject kwam ook de vraag naar voren of vakbonden en

vloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden

ondernemingsraden ook een bijdrage kunnen leveren, en

gezien en het kan leiden tot discriminatie. Op het werk uit

zo ja welke. Dat heeft geleid tot een verkennend onder-

zich dat bijvoorbeeld in minder promotiemogelijkheden,

zoek, dat ik heb uitgevoerd voor Samen Sterk zonder

fouten toeschrijven aan de aandoening, roddelen en sub-

Stigma.1 Daartoe heb ik onder meer gesproken met OR-

tiele vormen van uitsluiting. Werknemers met een psychi-

leden van tien grote organisaties en vijftien vertegen-

sche aandoening hebben ook te maken met negatieve

woordigers van de vakbonden De Unie, FNV, CNV, en

loonverschillen. Na verzuim worden ze vaak vijandig bena-

VCP. Het bleek dat vrijwel niemand eerder had nagedacht

derd en krijgen ze minder verantwoordelijkheden. En in

over de bijdrage die de vakbond en/of ondernemingsraad

een tijdelijke baan maken ze, vergeleken met werknemers

zou kunnen leveren aan het bespreekbaar maken van psy-

zonder psychische aandoening, weinig kans op contractverlenging, behoud van werk bij een reorganisatie en
(extra) inzet van de werkgever bij re-integratie.







Uit schaamte en om vooroordelen en stigma voor te zijn,
kiezen veel mensen ervoor om hun aandoening te verzwijgen. Ze werken stug door en vragen geen hulp, terwijl



dat wel nodig kan zijn. Hun isolement en verzuim nemen
daardoor toe en hun productiviteit neemt af. Veel werknemers met een psychische aandoening melden zich vaker

chische diversiteit. De gesprekken mondden daardoor al

ziek dan werknemers zonder psychische aandoening. En als

snel uit in een brainstorm en leidden tot bewustwording

ze ziek zijn dan duurt het ook langer. Maar een deel van dit

van de noodzaak om in actie te komen. ‘Het gaat om werk

verzuim kan voorkomen worden als psychische aandoenin-

en inkomen en raakt daarmee de corebusiness van de vak-

gen beter bespreekbaar zijn. Werkgever en werknemer

bond’, aldus een vakbondsvertegenwoordiger.

kunnen dan samen tot oplossingen komen. Mensen zoeken
dan ook sneller hulp en herstellen eerder. Van werkgevers



vraagt dit om investeringen in een veilige cultuur die open-

Het werd al snel duidelijk dat de problematiek heel her-

heid over psychische diversiteit (dé psychische aandoening

kenbaar is. Ook OR-leden en vakbondsvertegenwoordigers

bestaat namelijk niet. Er zijn verschillende soorten psychi-

hebben wel eens psychische klachten (gehad), kennen

sche aandoeningen, de verschijningsvormen lopen uiteen

iemand in de naaste omgeving met een psychische aan-

evenals de mate waarin iemand er last van heeft) onder-

doening en/of hebben een functie die hen in aanraking

steunt. Van werknemers vraagt het moed en daadkracht

brengt met de problematiek. Ze weten dat het moeilijk is

om op het werk te vertellen over de aandoening, voor

om op het werk te zeggen dat er sprake is van een psychi-

zover dat van belang is voor hun functioneren.

sche aandoening. Enkele citaten:
• ‘Collega’s vinden het over het algemeen geen fijn onder-



werp. Als ze het niet weten dan heb je als medewerker

Om hier verandering in aan te brengen is Samen Sterk zon-

met een psychische aandoening een eenzaam bestaan.’

der Stigma het project Stigma en Werk gestart, waarin

• ‘Bij ons zijn leidinggevenden vaak opgeklommen tech-

getracht wordt werkgevers bewust te maken van de voor-

neuten en sociaal niet zo vaardig. Ze kunnen heel fout

oordelen en de impact van stigmatisering. Binnen dat pro-

reageren bij dit soort gevallen.’

>>>
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Voorkomen van een burn-out is beter dan genezen

• ‘De problematiek zit verstopt maar veel mensen zijn er

problematiek is in de praktijk echter vaak moeilijk te

wel mee bezig, zoals de vertrouwenspersoon of de be-

maken. Er zijn biologische (aanleg, medicijnen), psycho-

drijfsarts.’

logische (persoonlijkheid) en sociale invloeden (omge-

• ‘Iets soortgelijks gebeurt er met minderheden en gehandicapten. Maar dat het hierbij gaat om onzichtbare ver-

ving en wat iemand meemaakt) en die werken op een
ingewikkelde manier op elkaar in.

schillen maakt het complexer.’




Hoewel vakbonden niet bezig zijn om het thema bespreek-

Het werd ook duidelijk dat er de nodige belemmeringen

baar te maken, zijn er wel activiteiten waarbij het onder-

zijn om dit onderwerp aan te pakken. Dat komt door:

werp naar voren kan komen. Bij de vakbond zijn dat bij-

• Onbekendheid met de omvang van de problematiek en

voorbeeld de vertrouwenstelefoon, projecten rond de

de aangrijpingspunten voor verbetering. Er is duidelijk

banenafspraak en Participatiewet, informatievoorziening

behoefte aan meer informatie en hulpmiddelen.

over ongewenst gedrag, trainingen voor kaderleden in

• Angst voor de gevolgen van meer openheid en de vraag
of dat altijd verstandig is.

gesprekstechnieken en CAO-afspraken. Ook bij ondernemingsraden staat het niet op de agenda. Maar door de

• Alleen beleid mogen of willen ontwikkelen voor werkge-

gesprekken is de ondernemingsraad van de Rijksdienst

relateerde psychische problematiek. Het onderscheid in

voor Ondernemend Nederland ermee aan de slag gegaan

werkgerelateerde en niet-werkgerelateerde psychische

en heeft ervoor gezorgd dat het bespreekbaar maken van

Zeggenschap 3-2017

Wat te doen
Hoewel het agenderen van en de omgang met psychische

die de werkgever stimuleren om relevante maatregelen

aandoeningen per bedrijf kan verschillen, is het in het

te nemen op het gebied van sociale veiligheid.

algemeen belangrijk om:

4. Stimulerende projecten en maatregelen te benutten.

1. Bewustwording en kennis te bevorderen bij werkge-

Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat werkgevers deelnemen

vers, werknemers en vakbondsleden. Bijvoorbeeld uit-

aan het Charter Diversiteit2 en in het plan van aanpak

leggen waarom het belangrijk is dat psychische aan-

dat daarvoor gemaakt moet worden ook aandacht

doeningen bespreekbaar zijn en informatie geven

besteden aan psychische diversiteit.

over CORAL. Dat staat voor ‘conceal or reveal’ en

5. Het goede voorbeeld te geven op het gebied van

helpt werknemers de keuze te maken om werkgevers

beleid en openheid over psychische aandoeningen. Bij-

al dan niet over hun aandoening te informeren, en zo

voorbeeld als vakbondsvertegenwoordiger of OR-lid

ja, op welke manier.

open zijn over de eigen psychische aandoening en zelf

2. Gespreksvaardigheden te trainen van leidinggevenden,
werknemers, vakbondsconsulenten en vertrouwensper-

ook een training volgen op het gebied van stereotypering bij psychische aandoeningen.

sonen. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat trainingen in

6. Werknemers met een psychische aandoening meer te

gespreksvoering over psychische diversiteit een promi-

steunen, waarbij ook gekeken wordt naar preventie bij

nent onderdeel van het scholingsbeleid worden.

arbeidsgerelateerde zorg. Bijvoorbeeld zorgen voor

3. Wet- en regelgeving te benutten. Bijvoorbeeld kijken
naar regelingen in de Arbowet, cao en arbocatalogus

een goede vertrouwenspersoon en een open spreekuur voor de bedrijfsarts.

psychische diversiteit werd meegenomen in het diversi-

steunen. Dit is niet altijd eenvoudig en daarom zijn werkge-

teitsbeleid van de organisatie.

vers nogal eens geneigd om het uit de weg te gaan. Juist

Om het breder op de agenda te krijgen, vinden de meeste

vakbonden en ondernemingsraden kunnen een duwtje in de

OR-leden en vakbondsbestuurders dat de bespreekbaar-

goede richting geven en werkgevers bij de les houden. Met

heid van psychische diversiteit niet apart geagendeerd

als doel: een inclusieve organisatie, lager ziekteverzuim en

moet worden, omdat het geen ‘sexy onderwerp’ is. Het zou

behoud van werk voor mensen met een psychische aandoe-

beter zijn om aan te sluiten bij wat er al speelt in de orga-

ning. Zo kunnen we ieders talent benutten, langer doorwer-

nisatie. Daarbij kun je denken aan activiteiten op het

ken en met z’n allen de eindstreep halen.

gebied van duurzame inzetbaarheid, ongewenst gedrag
(sociale veiligheid) en diversiteitsbeleid. Daarnaast worden
ook menselijke maat, de Banenafspraak en verzuimpreventie genoemd. Maar er is niet één juiste strategie voor alle
organisaties. Het is maatwerk.


Het is belangrijk om constructief om te gaan met psychische
diversiteit, om te investeren in een veilig werkklimaat en
werknemers met een psychische aandoening goed te onder-

Noten
1 Smit, A. (2017). Bespreekbaar maken van psychische diversiteit op het werk.
Verkennend onderzoek naar de (mogelijke) bijdrage van vakbonden en
ondernemingsraden. Amersfoort: Samen Sterk zonder Stigma.
Voor meer informatie en ondersteuning kunnen vakbonden en ondernemingsraden terecht bij Dorien Verhoeven, projectmanager Stigma en Werk
bij Samen Sterk zonder Stigma. Zie www.samensterkzonderstigma.nl.
2 Het Charter Diversiteit is een initiatief van de Stichting van de Arbeid en
stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer (www.diversiteitinbedrijf.nl).
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Zeggenschap flexwerkers
kan beter

            

 
Zeggenschap voor flexwerkers staat niet hoog op de agen-

Z



da’s van werkgevers. In de ledenenquête AWVN 2016 is

Met steun van het ministerie van SZW heeft TNO een in juni

gevraagd naar de vijf belangrijkste HR-thema’s voor 2017

gepubliceerd onderzoek uitgevoerd naar praktijkvoorbeel-

en 2018. De 255 respondenten noemden 27 thema’s. De

den van flexwerkers die deelnemen aan de medezeggen-

hoogste score kreeg ‘duurzame inzetbaarheid’ (33%), de

schap4. Het bleek echter niet makkelijk om goede voor-

laagste ‘medezeggenschap voor flexkrachten’ (2%). Dat

beelden te vinden. Terwijl met een groeiende flexibele schil

betekent nog niet dat werkgevers het niet zouden willen,

en de toenemende afhankelijkheid van ondernemingen van

maar ze vinden het duidelijk minder belangrijk dan andere

externe krachten het belang van zeggenschap voor deze

thema’s. Dat geldt ook voor de meeste ondernemingsra-

groep toeneemt. Toch is er langzaam beweging en zijn

den.1

Die vinden het moeilijk en staan er vaak ambivalent

enkele bedrijven er actief mee aan de slag gegaan. Daarbij

tegenover. Het verloop onder flexwerkers is groot en hun

vormt de Wet op de ondernemingsraden geen belemme-

belangen lopen niet altijd parallel met die van de mensen

ring. De WOR verplicht organisaties namelijk slechts in

in vaste dienst. SBI Formaat vroeg zich in 2016, naar aan-

beperkte mate, maar als organisaties, OR’en en flexwerkers

leiding van een enquête onder 372 OR-leden, af of de flexi-

het van belang vinden, is er veel mogelijk.

bele schil een blinde vlek is voor de OR.2
Op organisatie-overstijgend beleidsniveau is het makkelij-



ker om het onderwerp ‘zeggenschap voor flexwerkers’ te

De wettelijke medezeggenschapsrechten zijn algemeen

agenderen. De vakbeweging doet dat al vele jaren. De

bekend en verschillen per type flexwerker. Minder bekend

Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER

is dat van al deze regels kan worden afgeweken om flex-

had over het thema in 2013 een congres en in 2015 een

werkers te betrekken bij medezeggenschap:

enquête en een symposium. AWVN bepleit al enkele jaren

• Werknemers met een tijdelijk contract en oproepkrach-

medezeggenschap en werkoverleg ‘voor alle werkenden’

ten bouwen rechten op om OR-leden te kiezen (actief

en kwam vorig jaar met een beleidsdocument.3

kiesrecht na zes maanden) en zichzelf voor de OR kandidaat te stellen (passief kiesrecht na twaalf maanden).

Sarike Verbiest is onderzoeker/adviseur flexibele arbeid en duurzame inzetbaarheid bij TNO. Frank Pot is emeritus hoogleraar sociale innovatie aan de
Radboud Universiteit.

Deze regels zijn dezelfde als voor vaste werknemers.
Maar de OR mag hiervan in zijn reglement afwijken (artikel 6.5 WOR) en bijvoorbeeld de termijnen korter maken.

>>>

Randstad Groep Nederland
Bij arbeidsbemiddelingsorganisatie Randstad Groep

ten), inclusief medewerkers met een tijdelijk contract.

Nederland bestaan er drie ondernemingsraden. De OR

Overkoepelend is er een COR, bestaande uit zeven afge-

Flex (21 leden) wordt gevormd door uitzendkrachten en

vaardigden van de OR Vast en acht van de OR Flex. Reke-

gedetacheerden, afkomstig uit alle hoeken van het land

ning houdend met het grotere verloop in de OR Flex

en werkzaam binnen verschillende beroepsgroepen, van

worden er tamelijk frequent, elke twee jaar, verkiezingen

heftruckchauffeurs tot ICT-specialisten. De OR Vast

gehouden. Leden van de OR Flex geven aan dat ze beter

(negentien leden) wordt gevormd door mensen die intern

greep hebben gekregen op de arbeidsvoorwaarden en de

werken bij Randstad Groep Nederland (zoals interceden-

pensioenen van de flexwerkers.

Belasting-Telefoon
De OR van de Belasting-Telefoon heeft de perioden voor

zendkrachten. Daarmee wordt voorkomen dat er bij ver-

het verkrijgen van actief en passief kiesrecht van uitzend-

trek van uitzendkrachten en bij gebrek aan flex-kandida-

krachten verlaagd naar zes maanden. Er werden twee

ten bijna automatisch vaste krachten op die plekken

kiesgroepen ingesteld, één voor vaste medewerkers en

komen die nog ergens op een kieslijst staan. Daarnaast

één voor uitzendkrachten. In de ondernemingsraad van

worden uitzendkrachten op projectbasis bij het OR-werk

dertien mensen zijn drie zetels gereserveerd voor uit-

betrokken.

Bouwbedrijf Heijmans
Bouwbedrijf Heijmans wil in 2017 van vijf ondernemings-

flexwerkers van groot belang is, niet alleen voor de men-

raden (één per bedrijfstak) naar één OR met negentien

sen zelf maar ook voor de onderneming, moge blijken uit

leden en vijf vaste commissies (ongeveer veertig leden),

de omvang van de flexibele schil. Die is bij de bedrijfstak

waarbij in elke commissie in ieder geval twee leden uit

Woningbouw 40% en bij de bedrijfstak Infra 20%. Het is

de OR zitten. Deze commissies consulteren werkgroepen

de bedoeling dat de faciliteitenregeling dan ook geldt

(totaal ongeveer honderd personen). Werkgroepen kun-

voor de flexwerkers in de werkgroepen. In die regeling is

nen wisselend van samenstelling zijn (de commissie be-

geborgd dat de uren die flexwerkers voor de OR maken

paalt de samenstelling afhankelijk van het thema) en

betaald worden door Heijmans. Tijdens werkbezoeken wil

bestaan uit mensen met een vast contract en straks ook

de nieuwe OR specifiek flexwerkers gaan vragen naar

mensen met een flexibel contract. Dat het betrekken van

ervaringen en wensen.

Post NL
Bij PostNL heeft ongeveer een kwart van de postbezorgers een tijdelijk contract. Net als bij Heijmans is de
medezeggenschap gecentraliseerd waardoor het contact met de medewerkers overal in het land moeilijker

2. Werknemers kunnen een vraag of opmerking plaatsen
(niet anoniem).
3. Het plaatsen van een open vraag waarop werknemers
kunnen reageren.

werd. Daarom heeft de OR samen met de IT-afdeling een

De OR koppelt de resultaten en antwoorden terug aan de

‘chat-functie’ ontwikkeld als onderdeel van een bij PostNL

medewerkers en wat ermee wordt gedaan. De ‘chat-func-

al bestaande app voor medewerkers. Waarvoor wordt

tie’ is open voor vast en tijdelijk productiepersoneel, maar

de ‘chat-functie’ gebruikt?

uitzendkrachten (vooral in de kersttijd) zijn uitgezonderd.

1. Het plaatsen van polls waarop werknemers anoniem

Het argument is dat de app op de servers van PostNL

kunnen stemmen.

draait en uitzendkrachten daar geen toegang toe hebben.
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• Uitzendkrachten bouwen bij de inlener na twee jaar
actief en passief kiesrecht op. Maar zij kunnen bij

• Een OR-lid (vaste medewerker) kan de belangen van flexwerkers als speciaal aandachtsgebied hebben.

hun uitzendorganisatie wèl eerder medezeggenschaps-

• Flexwerkers worden door de OR geraadpleegd via socia-

rechten doen gelden (zie kader Randstad Groep Neder-

le media en kunnen op die manier ook zelf zaken aan-

land).

kaarten (zie kader Post NL).

• Zzp’ers bouwen noch actief noch passief kiesrecht op,
evenmin als payrollers en mensen die via contracting



(insourcing) bij een opdrachtgever werken. Maar artikel

Waar het management dat niet zelf doet, kan de OR bevor-

6.4 WOR geeft aan dat de OR in overeenstemming met

deren dat er werkoverleg is en dat flexwerkers bij het werk-

de ondernemer ook andere groepen die regelmatig

overleg worden betrokken. Vanuit de verantwoordelijkheid

arbeid verrichten voor de onderneming kan aanmerken

voor goede arbeidsomstandigheden kan een OR-lid ook zelf

als in de onderneming werkzame personen.

aan dat overleg deelnemen. Hoewel het nog weinig lijkt te
gebeuren, is het betrekken van flexkrachten bij werkoverleg



in beginsel makkelijker te realiseren (zie kader Werkoverleg).

De OR kan op verschillende manieren rekening houden met
belangen van flexwerkers:
• Flexwerkers kunnen lid van de OR zijn, al dan niet op een
aantal voor hen gereserveerde zetels (zie kader BelastingTelefoon).
• Flexwerkers worden betrokken in vaste commissies en tijdelijke werkgroepen van de OR. Omdat de leden daarvan
niet gekozen zijn, is vervanging makkelijker dan bij gekozen OR-leden (zie kader Bouwbedrijf Heijmans).

Noten
1 Zie ook: Marianne van der Pol. ‘OR moet flexwerker bij medezeggenschap
betrekken’, Zeggenschap 1-2017.
2 SBI Formaat, Flexibele schil Blinde vlek voor de OR? Presentatie van E. van
der Valk, april 2016.
3 Kim van der Hoeven en Geert de Bruin. ‘Flex en medezeggenschap’, AWVN
beleidsdocument, mei 2016.
4 Sarike Verbiest, Wouter van der Torre, Linda Koopmans, Hardy van de Ven
en Anneke Goudswaard. ‘Zeggenschap voor flexwerkers. Voorbeelden uit
de praktijk’, Leiden: TNO, juni 2017.

Werkoverleg
• Philips Consumer Lifestyle in Drachten (scheerappara-

• Vivens Begeleiding is een samenwerkingsverband van

ten) is van plan om in het project ‘meeroosteren’ ieder-

en voor ambulant begeleiders die mensen begeleiden

een die voor de onderneming werkt, dus ook uitzend-

die met de juiste ondersteuning thuis kunnen wonen. Er

krachten, mee te laten doen. Daardoor lopen die min-

is een centrale directie en een back office. Alle begelei-

der risico om alleen de gaten in de planning te moeten

ders zijn zzp’er. Wettelijke medezeggenschap is dus

opvullen met als mogelijk gevolg een ongezond en

niet aan de orde, maar de professionals ervaren veel

onregelmatig rooster.

meer zeggenschap over hun werk dan toen zij in loon-

• Aannemersbedrijf Kesselaar & Zn B.V. in Alkmaar werkt

dienst werkten. De zzp’ers kunnen zich opgeven voor

veel met zzp’ers en betrekt die bij de werkvoorberei-

een soort werkoverleg waarin ze met elkaar het beleid

ding en het werkoverleg met de vaste medewerkers.

van Vivens Nederland bespreken. Dit gebeurt infor-

Daardoor kan het bedrijf de planning en de kwaliteits-

meel. De directie beraadt zich op de mogelijkheid om

doelen realiseren en een beroep doen op een pool van

dit overleg een formeel karakter te geven met een

zzp’ers die er graag werken.

zekere mate van beslissingsbevoegdheid.

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


      

      



    

    







    



    



      



 

      

     

      





    

     

      



       

    







   

     

    

      

     



    









      





   

     





    



     

      

      





   



    

      

  

     

      

   



    

      



     

     

     

     

   

    



   

    

    

     



     



   



     

   



    

   



     

     



      





        





      

     

   

   





   



Rol vakbeweging om werknemers in beweging te krijgen

Weten is één,
doen is twee




 
Er is een nieuwe term in opkomst in de Nederlandse pol-

E

Iemands doenvermogen wordt gevormd door vier mentale

der: ‘doenvermogen’. Een vondst van de WRR. Die waar-

vermogens. Dit zijn (a) een plan maken, (b) in actie komen,

schuwt in het recent verschenen rapport ‘Weten is nog

(c) met tegenslag omgaan en (d) volhouden. Daarnaast is

geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’

voor zelfredzaamheid nog een vijfde mentaal vermogen

dat lang niet alle burgers in staat zijn de door de partici-

essentieel, namelijk het kunnen verzamelen en wegen van

patiemaatschappij verwachte mate van zelfredzaamheid

informatie. Alleen deze laatste is afhankelijk van iemands

te laten zien. Ook mensen met een goede opleiding

intelligentie. Doenvermogen daarentegen is niet zozeer

en een goede maatschappelijke positie hebben het, zeker

afhankelijk van intelligentieniveau, maar veel meer van drie

in tijden van stress op het werk of thuis, moeilijk met

belangrijke persoonskenmerken: temperament, zelfcontro-

de hoge mate van doenvermogen die hiervoor nodig is.

le en overtuigingen.
Tot nu toe is er in beleid en praktijk nog weinig aandacht
voor doenvermogen en het ondersteunen hiervan. Hier lig-

Lilian Woudstra werkt als onderzoeker en adviseur bij a-advies. Zij is projectleider van een project met leerambassadeurs binnen Philips. Daarnaast
heeft zij recent een onderzoek afgerond naar leerervaringen uit pilots met
leerambassadeurs in Nederland. Dit artikel is gebaseerd op inzichten die
zijn ontwikkeld in beide projecten.

gen echter interessante aanknopingspunten voor de vakbonden als emancipatiebeweging van werkenden in
Nederland. Sterker nog, hoewel niet expliciet onder deze
noemer, constateerden Engelse vakbonden al midden jaren

‘90 dat weten niet noodzakelijk leidt tot doen. Er werden

het moment dat het kwartje valt. Een voorbeeld: een leer-

vanuit New Labour allerlei initiatieven opgestart om het

ambassadeur wil al een tijdje in gesprek komen met een

opleidingsniveau van lager opgeleiden in Engeland te ver-

collega. Deze collega werkt aan een machine die bediend

groten, maar in eerste instantie met weinig succes. Totdat

kan worden met simpele technieken. De leidinggevende

men tot het inzicht kwam om het stimuleren van leren óp de

spoort al geruime tijd alle medewerkers aan om niet alleen

werkvloer te organiseren in de vorm van Union Learnings

aan deze machines te werken, maar zich ook in te leren op

Reps. Dit zijn collega’s die, na een speciale training, hun col-

een nieuwe machine, met geavanceerde technieken. De

lega’s met raad en daad bijstaan met vragen en praktische

betreffende collega ‘ontduikt’ dit verzoek al een tijdje. De

ondersteuning op het gebied van een leven lang leren. Ook

leerambassadeur wil hier graag over in gesprek met zijn

in Nederland kennen we inmiddels dergelijke ‘leerambassa-

collega. Die blijkt daar niet direct behoefte aan te hebben.

deurs’ of vergelijkbare initiatieven met leden die andere

Hij vindt het prima zo met het werk wat hij nu doet. Totdat

leden ondersteunen, bijvoorbeeld tijdens vrijwilligersspreek-

de leerambassadeur hem helpt te duiden wat dit betekent.

uren. Initiatieven zoals vakbondshuizen of regionale advies-

Weet de ander dat het werken met de geavanceerde tech-

centra bieden momenteel nieuwe kansen voor het verder

nieken de toekomst is, omdat dit klanten veel meer moge-

ondersteunen van het doenvermogen van werknemers.

lijkheden tot maatwerk biedt? En dat er daardoor straks
niet één, maar veel meer van deze machines zullen staan?



Het werk dat dan overblijft voor de ‘simpele’ machine is

Er zijn grofweg vijf verschillende manieren waarop vakbon-

dan ook echt heel simpel: eigenlijk alleen het soort stan-

den een rol zouden kunnen spelen in het versterken van het

daardproductiewerk waarvoor nu binnen het bedrijf vooral

denk- en doenvermogen van hun leden. Een eerste is wat

medewerkers vanuit de Sociale Werkplaats op worden

ik zou willen noemen de Eureka-rol. In deze rol probeer je

ingezet. Wat blijkt: dat ziet de collega helemaal niet zitten,

als vakbond je leden te ondersteunen bij het zien en duiden

waarna hij zich alsnog aanmeldt om zich ook te gaan laten

van ontwikkelingen om zo te komen tot Eureka-momenten:

inleren op de nieuwe machine.

>>>
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Wat we hier zien is een hardnekkig misverstand bij werkend

Bij medewerkers die al tijden niets meer gedaan hebben aan

Nederland. Er wordt nog steeds gedacht dat je vooral leert

bijvoorbeeld opleidingen, speelt dat men zich zorgen maakt

om vooruit te komen in je werk. Zodra je op een plek zit,

of ze nog wel kunnen leren. Bij lager opgeleiden spelen vaak

waar je tevreden bent, ben je ‘uitgeleerd’. Maar stilstand

negatieve ervaringen met school in het verleden. En bij bijna

betekent tegenwoordig echt achteruitgang. Wat bij het

iedereen bestaan zorgen over hoe een opleiding te com-

creëren van persoonlijke Eureka momenten échter niet

bineren met een drukke baan en een druk privéleven. Deze

helpt, is dat sommige leidinggevenden liever geen onrust

groepen maken hierdoor niet snel uit zichzelf gebruik van
het beschikbare aanbod aan dienstverlening op dit gebied.
Wel kunnen zij door diverse ‘outreach’ activiteiten van vak-



bonden bereikt en verleid worden tot beweging. In diverse
projecten met leerambassadeurs zijn zij het bijvoorbeeld



die hun collega’s benaderen en, door het delen van tips en



krijgen.

eigen ervaringen, hen toch op andere gedachten weten te


Een derde belangrijke rol in het ondersteunen van het
op de werkvloer willen hebben en dus ontwikkelingen

denk- en doenvermogen van werknemers is wat ik noem de

afzwakken of de discussie over wat deze voor werknemers

Columbus-rol. Deze is gericht op het ontdekken van moge-

betekenen uit de weg gaan. Onafhankelijk informatievoor-

lijkheden, oftewel het leren zien van perspectief. Traditio-

ziening vanuit de vakbond, die ontwikkelingen concreet

neel gezien richten vakbonden zich hierbij via loopbaan-

maakt en voor werknemers duidt, is daarom essentieel.

coaching op het in kaart brengen van de goede en sterke
punten van medewerkers en hun ambities. Werknemers



moeten echter niet alleen een goed zicht hebben op wat zij

Een tweede belangrijk rol die ik zie voor de vakbonden is

kunnen en willen, maar ook mogelijkheden zien om iets

wat ik noem de Dr. Phil-rol. Deze richt zich op voor doen-

met dit zelfinzicht te kunnen doen. Waar liggen er concreet

vermogen belangrijke overtuigingen. Mensen kijken ver-

mogelijkheden voor medewerkers met een bepaald profiel

schillend aan tegen zichzelf, de wereld en de relatie hiertus-

binnen het bedrijf of op de arbeidsmarkt? Welke stappen

sen. Een eerste belangrijk onderscheid is bijvoorbeeld de

zijn nodig om hier naartoe te kunnen groeien? Welke oplei-

verklaringsstijl die mensen hanteren bij gebeurtenissen in het

dingen horen hierbij? Dit is lang niet altijd goed inzichtelijk

leven. Hebben zij de indruk dat alles in het leven hen

voor werknemers, of managers en HR. Om daar iets aan te

gewoon ‘overkomt’ of dat zij hier zelf invloed op hebben?

doen hebben sociale partners in de technische installatie-

Wanneer mensen het idee hebben toch geen invloed te heb-

branche hiervoor een hulpmiddel ontwikkeld: de skillsma-

ben, zien zij ook geen aanleiding om te anticiperen op ont-

nager. Hiermee kunnen werknemers eenvoudig zelf hun

wikkelingen, laat staan dat zij hierbij een verantwoordelijk-

vaardigheden in kaart brengen en nagaan welke stappen zij

heid voor zichzelf zien. Maar ook al zou dit wel zo zijn, dan is

moeten zetten om door te groeien binnen deze branche.

het nog afhankelijk van een tweede belangrijke overtuiging

Andere initiatieven op dit vlak hebben betrekking op het

of mensen overschakelen op hun doe-stand. Daarvoor moe-

aanbieden van informatie over mogelijkheden vanuit sec-

ten zij ook geloof hebben in hun eigen kunnen (beschikken

tor- of regioplannen of analyses van het UWV over kansbe-

over de juiste kwaliteiten, vaardigheden, etc.) om het ge-

roepen. Deze informatie is echter sterk versnipperd, waar-

vraagde gedrag te vertonen. Ook daar schort het vaak aan.

door het voor een werknemer in een bepaalde regio met
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een bepaald beroep en een bepaalde leeftijd soms lastig te

omgaan met uitdagingen die leden ervaren bij het oppak-

achterhalen is wat zijn of haar mogelijkheden nu precies

ken van de regie over hun leven en werk. Denk aan het hel-

zijn. Zeker als men breder wil of moet kijken (naar aanver-

pen bij het maken van loopbaankeuzes, het opstellen van

wante beroepen bijvoorbeeld), omdat de mogelijkheden in

een plan van aanpak, het invullen van een aanvraagformu-

het eigen beroep beperkt zijn. Mogelijk dat de regionale

lier of het leren omgaan met tegenslagen. De op te zetten

adviescentra hier verandering in kunnen brengen. Tot slot

regionale adviescentra bieden goede mogelijkheden voor

omvat de Columbus-rol ook een ‘tinder’ aspect: het laten

dergelijke ondersteuning op menselijke maat.





Naast deze vier rollen die zijn gebaseerd op het WRR-rapport, zie ik nog een laatste rol voor de vakbonden. Wil je



kunnen doen, dan moet je wel je weg weten te vinden



de Tom Tom-rol van de vakbond. Hoewel er heel veel

naar middelen die dit mogelijk maken. Deze rol noem ik
mooie regelingen in Nederland zijn afgesproken op het
gebied van loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, weten werknemers lang niet altijd van het bestaan

snuffelen aan andere beroepen. Vakbonden hebben een

van deze mogelijkheden. Mensen zijn niet op de hoogte

uitgebreid netwerk van leden in bedrijven, waardoor men-

van CAO-afspraken, weten niet dat er een O&O-fonds is

sen op een zeer laagdrempelige manier met elkaar in con-

binnen de sector waar ze werken, of de mogelijkheden

tact kunnen worden gebracht voor netwerkgesprekken of

die dit fonds hun biedt. Of men is onbekend met nieuwe

andere activiteiten op het gebied van beroepsoriëntatie.

initiatieven vanuit de overheid of sociale partners zoals
UWV-scholingsvouchers, leerrekeningen en een leven



lang leren krediet. Ook hierin kunnen vakbonden een be-

Een laatste aspect waar de WRR op wijst is het ondersteu-

langrijke rol spelen. Enerzijds door hun leden wegwijs te

nen van de zelfcontrole van medewerkers voor het verster-

maken in dit versnipperde landschap via bijvoorbeeld

ken van hun doenvermogen. Hierbij gaat het om het ver-

leerambassadeurs en regionale adviescentra, anderzijds

mogen om dominante gedragsneigingen te veranderen of

door te kijken hoe dit landschap mogelijk transparanter

te onderdrukken en gedrag, gedachten en emoties te regu-

kan worden ingericht (denk aan de discussie over een

leren. Mensen zitten verschillend in elkaar en ieder heeft zo

nationaal scholingsfonds met eventueel sectorale accen-

zijn eigen valkuilen. Zo is de één bijvoorbeeld heel impul-

ten of het invoeren van persoonlijke opleidingsbudgetten

sief, heb je mensen die over alles gaan piekeren en onzeker

in alle CAO’s). Hierbij kunnen leerambassadeurs of andere

zijn en verschillen mensen in de mate waarin zij beschikken

werkers in de frontlinie overigens een dubbelrol vervullen:

over organisatie- en doorzettingsvermogen. Het bieden

de ander kant van de Tom Tom-rol is de Tam Tam-rol. Door

van ondersteuning op dit soort punten noem ik de Bob de

met werknemers in gesprek te gaan over bestaande

Bouwer-rol van de vakbond. Vanuit de vakbond kan men-

mogelijkheden, krijgen zij ook goed zicht op hoe deze

sen niet alleen een spiegel worden voorgehouden en

mogelijkheden uitwerken in de praktijk en waar er ‘gaten’

handvatten worden aangereikt om nieuw gedrag aan te

zitten tussen bestaande behoeften en beschikbare rege-

leren (zoals in diverse trainingen die worden aangeboden

lingen. Belangrijke input voor misschien wel de belang-

of in gesprekken met leerambassadeurs gebeurt), maar kan

rijkste rol voor de vakbond: de CAO-onderhandelingen. En

ook hele praktische ondersteuning worden geboden bij het

zo is de cirkel weer rond.
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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.



     
      
    

Correlaties tussen werkgelegenheid in 2008-2014 en organisatiegraad /
CAO-dekking / aandeel sectorale CAO’s in 2014.
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Bronnen Werkgelegenheid: Eurostat; organisatiegraad / CAO-dekking / sector-CAOs: ICTWSS database;
WageIndicator; WIBAR3 Industrial Relations Survey, september 2015-april 2016.




    



    

   

      



   

   

    



     





    

 





   

     

      

      

  

     





      

    





    







    



   



     

     



     

    

    

       



    

    

    

     











Maarten van Klaveren en Kea Tijdens zijn beiden
senior-onderzoeker bij AIAS, UvA.
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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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Zoeken naar balans tussen
individu en collectief



              
 
Veel recente discussies over de arbeidsverhoudingen en de

V

teveel afhankelijk waren geworden van de staat en van

arbeidsvoorwaarden gaan feitelijk over de verhouding tus-

andere collectieven. De nadruk verschoof daarom naar

sen individu en collectief. Moeten werknemers een eigen,

meer individuele verantwoordelijkheid en meer individu-

individueel pensioenspaarpotje krijgen? Moet er voor

ele keuzevrijheid.

zzp’ers een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Tegenwoordig wordt breed onderschreven dat te ver door-

komen? Moet het loon worden gekoppeld aan individuele

gevoerde collectivisering nadelen heeft, omdat individuen

prestaties? Moeten werknemers een individueel scholings-

dan onvoldoende eigen verantwoordelijkheid nemen.

budget krijgen?

Tegelijkertijd wordt ook onderkend dat het individu niet

Tot in de jaren ‘80 van de vorige eeuw werden oplossin-

alles zelf kan dragen. Als de verantwoordelijkheid te veel

gen voor maatschappelijke problemen meestal gezocht in

naar het individu wordt doorgeschoven, leidt dit tot onge-

collectivisering. Bijna alle tegenslag die mensen in hun

lijke kansen en mogelijkheden. Bovendien leidt de optel-

leven kan overkomen (van werkloosheid tot ziekte, van

som van individuele keuzes soms tot ongewenste collectie-

echtscheiding tot armoede) werd beschouwd als een

ve gedragingen. Dit roept de vraag op naar de optimale

reden voor collectieve bescherming en collectieve rege-

balans tussen individu en collectief.

ling.
In de jaren ‘90 won echter de overtuiging veld, dat de col-



lectivisering te ver was doorgeschoten en dat burgers

Door individualisering verandert de verhouding tussen
individu en collectief. Minder collectief betekent niet
automatisch meer individu. De verhouding is geen com-

Paul de Beer is mededirecteur van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS). Geert de Bruin is senior beleidsadviseur bij AWVN. Bijgaand
artikel is gebaseerd op ‘Individu & Collectief in arbeidsverhoudingen; individu kan niet zonder collectief’. Dit rapport is opgesteld door een discussiegroep bestaande uit Paul de Beer (AIAS), Wessel Breunesse (CNV Vakmensen), Geert de Bruin (AWVN), Michel Donners (CNV Vakmensen), Laurens Harteveld (AWVN), Margriet Kraamwinkel (FNV), Pim Paulusma (FNV),
Maarten Raaijmakers (CNV Vakmensen) en Ton Schoenmaeckers (VNONCW).

municerend vat.
Belangrijk is ook dat we individualisering en collectivisering niet als natuurkrachten zien. Welke kant het opgaat,
heeft alles te maken met de (politieke) keuzes van overheid, sociale partners, ondernemingen en de invloed die
daar vervolgens weer vanuit gaat op individuele actoren.
Individualisering betekent niet dat burgers geheel los van

>>>
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de samenleving komen te staan en geen deel meer (wil-

1. CAO: accent gelijkheid

len) uitmaken van collectieven. Ze betekent vooral dat de

Het eerste perspectief is gebaseerd op gelijkheid. Hier

band tussen individu en samenleving verandert. Bindin-

wordt de CAO als een collectief (of publiek) goed opgevat.

gen met collectieven (waaronder verenigingen, inclusief

Uitgangspunt is dat voor alle werknemers in een bedrijf of

vakbonden) worden losser en vluchtiger en zijn meer

sector en voor alle ondernemingen in de sector dezelfde

gebaseerd op eigen keuzen. Mensen willen meer eigen

arbeidsvoorwaarden gelden.

verantwoordelijkheid dragen en eigen keuzes maken, al

Dat is enerzijds een kwestie van rechtvaardigheid. Veel van

volgen zij daarbij vaak het voorbeeld van anderen. De

de factoren die van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarden,

invloed van traditionele (verzuilde) instituties als kerk,

kunnen niet door individuele werknemers worden beïn-

politieke partijen en vakbonden wordt kleiner. Er ontstaan

vloed. Zij worden bepaald door de context van de onder-

andere (collectief gedragen) verbanden.

neming en de ontwikkelingen in de economie. Als het goed

Eenzijdige nadruk op het collectief, zoals in het verleden

gaat met een bedrijf, behoren alle werknemers daar in

het geval was, kan tot consumptief en calculerend gedrag

dezelfde mate van te profiteren en als het slecht gaat, moet

leiden, tot het afschuiven van de eigen verantwoordelijk-

de pijn eerlijk worden verdeeld. Anderzijds is het een kwes-

heid en tot overbelasting van collectieve arrangementen.

tie van doelmatigheid. Het vermindert transactiekosten als

Eenzijdige nadruk op het individu kan echter betekenen

voor iedereen dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden. Het

dat alles als een eigen verantwoordelijkheid wordt gezien.

voorkomt een improductieve concurrentiestrijd tussen

Dit kan leiden tot maatschappelijke ongelijkheid, uitslui-

bedrijven (die onder dezelfde bedrijfstak-CAO vallen) en

ting van bepaalde groepen, een sterke focus op het

tussen werknemers (bijvoorbeeld als de arbeidstijd geheel

eigenbelang en individuele keuzen, waarvan de optelsom

vrij zou zijn). Daarnaast is het mogelijk om via de CAO

door kuddegedrag in collectieve dwaasheid kan uitmon-

afspraken te maken over ‘maatschappelijke’ doelen zoals

den.

werkgelegenheidsafspraken of afspraken over duurzame

Bij het zoeken van een nieuwe balans tussen individu en

inzetbaarheid.

collectief dient men zich te realiseren dat individueel
gedrag altijd plaats vindt in de context van collectieve

2. CAO: accent differentiatie

kaders. De vormgeving van die kaders door onder meer

Het tweede perspectief is gebaseerd op differentiatie. Hier

de overheid en de sociale partners is dus van groot

staan juist de individuele keuzevrijheid van de werkgever en

belang voor dat individuele gedrag. Omgekeerd beïn-

van de werknemer centraal. Uitgangspunt is dat de individu-

vloedt het individuele gedrag ook weer die collectieve

ele werkgever en de individuele werknemer over het alge-

kaders.

meen zelf het beste weten wat goed voor hen is. Beperking
van de keuzevrijheid kan echter gerechtvaardigd zijn als er



sprake is van publieke goederen (bijvoorbeeld een sectorale

De verhouding tussen individu en collectief speelt zich ook

scholingsvoorziening), van positieve of negatieve externe

af op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. In Nederland

effecten (individuele keuzen hebben gevolgen voor andere

bestaat er brede overeenstemming over het feit dat

actoren, zoals neerwaartse loonconcurrentie) of van evident

arbeidsvoorwaarden noch puur individueel, noch puur col-

irrationeel gedrag (zoals niet sparen voor het pensioen). In

lectief dienen te zijn. Maar waar precies de balans tussen

dit perspectief stelt de CAO een globaal kader dat de ruimte

beide moet worden gevonden, levert veel discussie op. We

markeert waarbinnen de arbeidsvoorwaarden nader kunnen

schetsen hier twee contrasterende perspectieven hoe

worden ingevuld, hetzij op ondernemingsniveau in overleg

tegen de verhouding tussen individu en collectief kan wor-

tussen de werkgever en zijn werknemers, hetzij door indivi-

den aangekeken.

duele werknemers.
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gever, hetzij in een ander bedrijf. In

Om deze twee perspectieven nader

de derde plaats is er omscholing naar

te verduidelijken, passen we ze toe op

een ander beroep. Bijvoorbeeld voor

het onderwerp scholing. Er bestaat

werkenden met een zwaar beroep,

brede overeenstemming over het be-

omdat het zware beroep niet vol te

lang van scholing. In praktisch alle

houden is. Of voor werkenden in

CAO’s worden er afspraken over ge-

beroepen die verdwijnen als gevolg

maakt. Een goed opgeleide beroeps-

van technologische ontwikkeling. Dan

bevolking draagt bij aan de productivi-

is soms een langdurig omscholingspro-

teit en de welvaartsgroei in een land.

gramma nodig om kennis en vaardig-

Scholingsmogelijkheden maken een

heden te verwerven voor een ander

arbeidsmarkt wendbaar. En scholing

beroep. Omscholing is dan niet alleen

is van belang voor de ontwikkeling

van belang voor de betreffende werk-

en ontplooiing van werkenden. Veel

nemer en het bedrijf waar deze werkt,

bedrijfstakken en bedrijven kennen

maar is ook een algemeen belang. De

een opleidings- en ontwikkelings-

verantwoordelijkheid hiervoor ligt (in

fonds. In veel CAO’s worden afspra-

ieder geval ten dele) op bovensec-

ken gemaakt over persoonlijke ont-

toraal niveau, bij de sociale partners

wikkelingsbudgetten.

en/of bij de overheid.

De meningen lopen evenwel uiteen






wat hier collectief dient te worden



geregeld en wat een individuele ver-

Het belangrijkste discussiepunt over

antwoordelijkheid is. Om deze vraag

de verantwoordelijkheidsverdeling

te beantwoorden maken we onder-

betreft de beroepsgerichte scholing.

scheid tussen drie soorten scholing.

Zowel de werkgever als de werknemer

Allereerst is er functiegerichte scho-

hebben belang bij het op peil houden

ling, die nodig is om te zorgen dat

van de inzetbaarheid van de werkne-

werknemers goed blijven functione-

mer. Voor de werkgever is een goed

ren in hun huidige functie in het huidi-

opgeleide werknemer die meerdere

ge bedrijf. Omdat deze scholing alleen

taken kan uitvoeren en op verschillen-

nuttig is in de huidige functie, ligt de

de plekken inzetbaar is van belang.

verantwoordelijkheid hiervoor pri-

Voor een werknemer is het van belang

mair bij de werkgever.

dat hij of zij in staat blijft het eigen

In de tweede plaats is er beroepsge-

beroep te blijven uitoefenen, zodat

richte (bij)scholing. Hoewel het onder-

hij/zij gemakkelijker aan het werk kan

scheid met functiegerichte scholing

blijven. Daarnaast is beroepsgerichte

niet altijd even scherp is, is beroeps-

bijscholing een algemeen belang. Het

gerichte bijscholing erop gericht dat

kan immers voorkomen dat werkne-

werknemers zich verder ontwikkelen

mers geheel uit het arbeidsproces val-

en inzetbaar blijven in hun huidige

len en langdurig een beroep doen op

beroep, hetzij bij hun huidige werk-

sociale zekerheid.

>>>
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Deze mix van belangen, van werkende, werkgever, sector

voorbeeld bij werknemers met een zwaar beroep, dat zij

en samenleving maakt het toedelen van verantwoordelijk-

niet tot hun pensioenleeftijd kunnen uitoefenen. Dit is een

heden en risico’s lastig. Als de verantwoordelijkheid

gedeelde verantwoordelijkheid van de werknemer en de

geheel bij één partij zou worden gelegd, terwijl de baten

werkgever.

ook bij andere partijen neerslaan, zou dit ertoe kunnen
leiden dat er onvoldoende scholingsinspanning wordt

2. Scholing: accent differentiatie

geleverd. Passen we de hiervoor beschreven perspectie-

In het tweede perspectief wordt erkend dat beroeps-

ven ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden toe op

gerichte scholing een collectief belang is, maar krijgt

beroepsgerichte scholing, dan komen we tot de volgende

de individuele werknemer de mogelijkheid om zelf te kie-

twee benaderingen.

zen wanneer en welke scholing hij of zij volgt. Dit wordt
gerealiseerd in de vorm van een individueel scholingsbudget, waaraan jaarlijks een bepaald percentage van de



loonsom wordt toegevoegd. De werknemer bepaalt zelf



steedt, mits het gaat om (beroepsrelevante) scholing. Zo



wanneer en waaraan hij/zij het opgebouwde budget bekrijgen werknemers veel meer eigen verantwoordelijkheid
voor hun loopbaanontwikkeling en hun duurzame inzetbaarheid.
Punt van discussie in dit perspectief is of het scholingsbudget evenredig dient te zijn aan het loon van de werk-

1. Scholing: accent gelijkheid

nemer of dat iedere werknemer hetzelfde budget krijgt.

In het eerste perspectief is beroepsgerichte scholing pri-

Een voor de hand liggende keuze is dat het deel van het

mair een collectieve verantwoordelijkheid. Het is een

scholingsbudget dat is bedoeld voor de kosten van een

gemeenschappelijk belang dat werknemers inzetbaar blij-

cursus of opleiding voor iedereen gelijk is, maar dat het

ven. De (bij)scholing die daarvoor nodig is, is geen eigen

deel dat bedoeld is ter compensatie van inkomstender-

keuze, maar noodzakelijk om duurzaam aan het werk te

ving in de periode dat men scholing volgt, evenredig is

blijven. Bovendien kan de behoefte aan (bij)scholing tus-

aan het loon.

sen werknemers sterk verschillen. Het is niet rechtvaardig
als de ene werknemer daarvoor een veel groter offer



moet brengen dan de andere. Werknemers dienen hier-

In beide perspectieven staat het belang van scholing buiten

voor een beroep te kunnen doen op een (boven)sectoraal

twijfel, maar verschilt de visie op de optimale organisatie en

scholingsfonds. Individuele werknemers verkrijgen daar-

de verdeling van de verantwoordelijkheden. Dienen we

mee recht op scholing, maar alleen als objectief wordt

meer keuzevrijheid maar ook meer verantwoordelijkheid

vastgesteld dat die scholing noodzakelijk is voor het op

aan het individu te geven of is scholing een collectief belang

peil houden van hun beroepsvaardigheden. De kosten

en een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij het indi-

worden dan gefinancierd uit collectieve middelen. Iedere

vidu slechts beperkte keuzemogelijkheden en verantwoor-

werknemer maakt dus aanspraak op op maat gesneden

delijkheden kan hebben? Daarover zullen de meningen blij-

scholingsvoorzieningen. Dit is van belang omdat lang niet

ven verschillen, maar het gedeelde besef dat het altijd gaat

alle werknemers in staat zijn deze verantwoordelijkheid

om een combinatie van individuele en collectieve verant-

individueel te dragen en omdat de werkgever ook een

woordelijkheden kan helpen om tot een werkbaar compro-

belangrijke verantwoordelijkheid draagt. Dit geldt bij-

mis te komen.

BOEKBESPREKING
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• Eimers, T., Keppels, E. en S.L. van der Woude.
(2016). Perspectief 23-plus. Onderzoek naar de
kansen voor 23-plussers. KBA Nijmegen.
• OECD Skills Strategy- Diagnostic report The
Netherlands, 2017.
Marc van der Meer is verbonden aan SBB te Zoetermeer en aan Reflect/Tilburg Law School.
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AVV staat maatwerk in
CAO’s in de weg
           

  
 

Bij het lezen van het juninummer van Zeggenschap kregen

B



we de indruk dat het poldermodel springlevend is. Vak-

Wij zijn het zéér eens dat het belangrijk is dat over deze en

bonden FNV en CNV én werkgeversvereniging AWVN

andere zaken duurzame CAO-afspraken gemaakt worden

(nauw verbonden met VNO-NCW en MKB Nederland)

en kunnen blijven worden. Wij onderschrijven ook de voor-

houden daarin eendrachtig een gezamenlijk pleidooi

waarden die daar volgens de auteurs voor nodig zijn. De

gericht aan het nieuwe kabinet. ‘Torn niet aan algemeen

eerste voorwaarde is dat de afspraken toegevoegde waar-

verbindend verklaren van CAO’s!’ luidt de kop boven het

de hebben voor bedrijven en sectoren en daarbij passen.

artikel van Saskia Boumans (FNV), Michel Donners (CNV

De tweede voorwaarde is dat de CAO-afspraken toegepast

Vakmensen) en Laurens Harteveld (AWVN). Zij richten zich

worden door alle bedrijven in de sector, ook de bedrijven

vooral tot VVD en D66, die zij zien als een gevaar voor het

die geen lid zijn van de branchevereniging. Dat is belang-

algemeen verbindend verklaren van CAO’s (kortweg AVV).

rijk voor het ‘level playing field’. Voor het opleggen van

Om hun pleidooi kracht bij te zetten, beginnen ze met

CAO-afspraken aan ongeorganiseerde werkgevers die niet

een opsomming van wat er allemaal verloren gaat als AVV

bij het maken van de CAO-afspraken betrokken zijn, is en

ter discussie gesteld zou worden. Scholing nodig voor

blijft AVV nodig. Afschaffing van AVV zal onvermijdelijk lei-

toekomstige functies. Investeren in vakmanschap. Passen-

den tot uitholling van CAO’s, waardoor het kind met het

de loonafspraken. Persoonlijk keuzebudget. Duurzame

badwater wordt weggegooid.

inzetbaarheid. Goede balans tussen arbeid en zorg. Veilig

Maar het gevaar voor het voortbestaan van duurzame CAO-

werken.

afspraken zit veel meer in de eerste voorwaarde, dat CAO-

Hoezo gaat dat verloren? Precies het tegenovergestelde is

afspraken toegevoegde waarde moeten hebben voor bedrij-

het geval. Het behoud van al deze zaken, waarvan wij het

ven en sectoren en daarbij moeten passen! Op grond van

belang zéér onderschrijven, vereist juist aanpassing van het

onze betrokkenheid in de afgelopen tien jaar bij tientallen

tachtig jaar oude AVV-beleid!

CAO’s in alle sectoren van de Nederlandse economie, con-

cluderen wij dat veel CAO-afspraken door veel werkgevers,
zowel georganiseerd als ongeorganiseerd, niét meer als pasHenk Strating en Wilco Brinkman zijn partners bij HS Arbeidsvoorwaarden.

send worden ervaren. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat
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bedrijfstak-CAO’s vaak van toepassing zijn op zowel grote

technologie) en anderzijds voldoende zekerheid voor de

bedrijven als het MKB. Hun bedrijfsvoering verschilt zodanig

werknemer (op bijvoorbeeld het terrein van salaris, oplei-

van elkaar dat one-size-fits-all afspraken in CAO’s onmoge-

ding & ontwikkeling, en afstemming van arbeid & zorg).’

lijk voor beide optimaal kunnen zijn. Daar komt nog bij

Wie de discussie tussen sociale partners over flexibiliteit en

dat werkgelegenheid verschuift van grote ondernemingen

zekerheid volgt, zal moeilijk kunnen beweren dat zij de ver-

naar het kleinere MKB, terwijl de CAO’s vooral voor en door
grote ondernemingen worden afgesloten. Het maatwerk
dat nodig is, wordt door veel CAO’s echter niet mogelijk
gemaakt. Bedrijfstak-CAO’s bevatten vaak sectorale regelingen op het terrein van beoordeling en beloning, werk- en
rusttijden, roosters, toeslagen en vergoedingen, scholing
en ontwikkeling, waarvan afwijkingen niet of nauwelijks zijn
toegestaan.






Het is vreemd dat Boumans, Donners, en Harteveld dat in

eiste juiste balans al gevonden hebben. Integendeel, het

hun artikel niet opmerken. Zij wijzen er op dat de ruime

debat dáárover lijkt in de Nederlandse polder volledig vast-

meerderheid van de werkgevers positief tegenover de CAO

gelopen.

staat, ook werkgevers die er via AVV aan gebonden zijn.
Maar het artikel in ESB1 over het onderzoek waar zij zich op



beroepen, voegt daar het volgende aan toe: ‘De huidige

Als de eerste voorwaarde, dat de CAO toegevoegde waar-

tevredenheid over de CAO onder werkgevers kan omslaan

de voor bedrijven en sectoren moet hebben en daarbij

als sociale partners er in de toekomst niet of onvoldoende

moet passen, een grotere bedreiging voor duurzame CAO-

in slagen om de CAO eigentijds te maken. Dat is vooral in

afspraken is dan de tweede, aanpassing van AVV, is de

tijden van voortschrijdende individualisering en flexibilise-

vraag hoe déze bedreiging het best het hoofd kan worden

ring noodzakelijk. In een eigentijdse CAO hebben CAO-par-

geboden. Wij denken, paradoxaal, dat aanpassing van AVV

tijen de juiste balans gevonden tussen enerzijds voldoende

daar juist een belangrijke bijdrage aan kan leveren en zelfs

flexibiliteit voor de werkgever (om te kunnen reageren op

noodzakelijk is om de bedreiging af te wenden en duurza-

schommelingen of andere veranderingen in de vraag en

me CAO-afspraken te behouden.

Voorbeeld maatwerkafspraak
Midden in de crisis werden onderhandelingen gevoerd

verhoging. Maar die mocht per onderneming op maat

over de CAO Motorvoertuigbedrijven. De inzetten van

worden vormgegeven. In overleg met de ondernemings-

CAO-partijen (BOVAG, FNV, CNV en De Unie) lagen ver

raad mocht de loonsverhoging geheel of gedeeltelijk in

uit elkaar. Vakbonden wilden de lonen verhogen en wezen

extra vrije dagen worden omgezet. En die mochten in

op bedrijven die dat konden betalen. Werkgevers hielden

overleg met individuele medewerkers worden ingezet

vast aan de nullijn en wezen op bedrijven die het moeilijk

om leegloop te bestrijden als dat nodig was voor de con-

hadden. Toch kwam er een CAO tot stand. Met een loons-

tinuïteit van het bedrijf.

>>>
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Wat maakt nu dat het blijkbaar zo

van instemming van de OR, PVT of per-

moeilijk is om maatwerkafspraken in

soneelsvergadering (PV) gesteld wor-

CAO’s tot stand te brengen? Er zijn

den. Weigert de OR, PVT of PV instem-

verschillende oorzaken aan te geven,

ming te geven, dan blijft de CAO onver-

zowel aan de kant van vakbonden als

kort van kracht. Maar wordt de instem-

aan de kant van brancheorganisaties.

ming gegeven, dan geldt de maat-

Maar de belangrijkste oorzaak is dat

werkafspraak met de OR, PVT of PV in

CAO-partijen geen prikkel hebben om

plaats van de CAO-afspraak. Ontbreekt

écht werk te maken van maatwerkaf-

deze mogelijkheid in de CAO en komt

spraken. Dat wordt veroorzaakt door

de CAO in dat geval niet meer voor AVV

de Wet AVV! Die zorgt ervoor dat CAO-

in aanmerking, dan staat het ongeor-

afspraken die geen ruimte bieden voor

ganiseerde werkgevers vrij om op deze

maatwerk in bedrijven voor álle bedrij-

wijze maatwerkafspraken te maken. De

ven gelden. Zodra er één bedrijf in

Wet op de ondernemingsraden voor-

staat zou zijn om CAO-afspraken pas-

ziet in die situatie nu al in de eis van

send te maken voor het eigen bedrijf,

instemming van de OR, PVT of PV2.

zouden vele andere bedrijven volgen.
Maar dat ene schaap wordt tegen-



gehouden. Door de Wet CAO die de

In 2015 presenteerden wij dit voorstel

georganiseerde werkgevers aan de

tijdens de hoorzitting van de Tweede

CAO bindt en door de Wet AVV die ook

Kamer over de toekomst van CAO’s.

alle ongeorganiseerde werkgevers aan

Dat leidde tot een motie waarin minis-

de CAO bindt! Het eerste is misschien

ter Asscher van SZW werd gevraagd

nog te billijken, omdat georganiseerde

te onderzoeken hoe AVV maatwerkaf-

werkgevers via hun brancheorganisa-

spraken in CAO’s kan bevorderen. Die

ties invloed uit kunnen oefenen op de

motie werd door de hele (!) Tweede

CAO. Maar het tweede is veel minder

Kamer gesteund, maar leidde niet tot

te billijken. Het is nota bene de over-

een vervolg. Het nieuwe kabinet heeft

heid die ook ongeorganiseerde werk-

nu de mogelijkheid het voorstel op te

gevers de mogelijkheid onthoudt om

nemen in een nieuw regeerakkoord.

CAO-afspraken passend te maken voor

En daarmee de duurzaamheid van

het eigen bedrijf.

goede CAO-afspraken te bevorderen.


De oplossing voor dit prisoners-dilemma is eenvoudig. Laat de overheid
alleen nog CAO’s algemeen verbindend verklaren die mogelijkheden
bieden om CAO-afspraken op maat
passend te maken voor het eigen
bedrijf. Daaraan kan in de CAO de eis

Noten
1 Waarderen werkgevers de CAO nog? Laurens
Harteveld en Peter Smulders, ESB november
2016.
2 Artikel 27 WOR regelt het instemmingsrecht bij
regelingen op het terrein van pensioen, werktijd en vakantie, beloning en functiewaardering, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en
re-integratie, aanstelling, ontslag en bevordering, opleiding en beoordeling als die niet in de
van toepassing zijnde CAO zijn geregeld.
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