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Individuele leerrekening
leidt tot minder scholing

 


Om ervoor te zorgen dat werknemers productief en

O

gezond kunnen werken tot aan hun aow-leeftijd, is het

lingsorganisaties in het leven geroepen: werkgevers en werknemers kunnen samen een beroep doen op de middelen

belangrijk dat ze zich blijven ontwikkelen. Maar veel wer-

die deze fondsen beheren. De O&O-organisaties helpen

kenden doen tijdens hun loopbaan weinig aan bijscholing,

daarnaast om de leercultuur in bedrijven te stimuleren, het

constateren de coalitiepartijen. Om die reden heeft het

vakmanschap binnen de afzonderlijke branches te vergro-

kabinet de inzet om de fiscale aftrekpost voor scholings-

ten en de aansluiting tussen scholen en bedrijven te verbe-

kosten te vervangen door een individuele leerrekening.

teren. Onder andere door middel van stimuleringsbijdra-

Deze rekening moet het leven lang lerenbeleid vanuit de

gen, maar ook door voorlichting en advies en persoonlijke

overheid bundelen. Werkgevers- en werknemersorganisa-

contacten met werkgevers en werknemers. De toegevoeg-

ties zijn echter niet onverdeeld gelukkig met deze plannen.

de waarde van de O&O-organisaties zit hem in de kennis

Zij zullen honderden miljoenen euro’s opzij moeten zetten

van bedrijven, beroepen en competenties in de afzonderlij-

om de individuele leerrekening mogelijk te maken. En

ke sectoren.’

dat terwijl niet vaststaat dat zo’n individuele leerrekening
ook daadwerkelijk effectief is. ‘Het is nog maar de vraag of



werknemers via een individueel scholingsbudget zich vaker

Bij de politiek en de overheid heerst veel onwetendheid

laten bijscholen’, zegt Ruud van den Bergh, vicevoorzitter

over de rol van de opleidings- en ontwikkelingsorganisa-

van opleidings- en ontwikkelingsorganisatie voor de

ties, stelt José Leenders, bestuursvoorzitter van OOM

metaalbewerking (OOM) namens vakbond FNV. ‘Misschien

namens de Koninklijke Metaalunie. ‘Natuurlijk is het heel

geldt dit voor een deel van de bevolking wel, vooral hoog-

positief dat ze een leven lang leren op de agenda hebben

opgeleiden zijn gewend om de eigen regie te pakken als

gezet. Dat is iets waar wij als O&O-organisaties al jaren voor

het gaat om ontwikkeling. Maar lager en middelbaar opge-

pleiten en mee bezig zijn. Uit ervaring weten we dat als je

leiden hebben daar over het algemeen meer hulp en advies

wilt dat mensen de regie nemen over hun loopbaan, echt

bij nodig. Juist daarvoor zijn de opleidings- en ontwikke-

het urgentiebesef moet worden geprikkeld – bij zowel de
werkgevers als bij de werknemers zelf. Met alleen geld lukt

Annemiek de Gier is journalist. Zij schreef dit artikel namens de O&Ofondsen.

dat niet, het kost ook tijd en vaak intensieve begeleiding.
Iets waar de O&O-organisaties juist goed in zijn.’ Volgens
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Leenders denkt de overheid dat bij de sectorale scholings-

ten bedrijven een tegemoetkoming kunnen ontvangen in

fondsen geld ligt te verstoffen. ‘Maar dit klopt niet. De

de scholingskosten van hun werknemers. Van den Bergh:

meeste O&O-organisaties keren hun scholingsbudget in zijn

‘Het mooie is dat deze regeling de dialoog tussen werkge-

geheel uit. Voortdurend wordt met de sociale partners

vers en werknemers over opleiden en ontwikkelen aanzwen-

afgestemd wat er met de gelden gebeurt. Zij bepalen het

gelt. Scholing is namelijk een gemeenschappelijk belang,

beleid, de O&O-organisaties zijn uitvoerend. Het geld blijft

zowel de werkgever als de werknemer wordt er beter van.’

dus van de werkgevers en werknemers. De reserves die er

Leenders vult aan: ‘De dialoog over scholing is cruciaal voor

zijn, worden bijvoorbeeld gebruikt voor scholingstrajecten

het creëren van een gezonde leercultuur binnen een bedrijf.

met een looptijd van meerdere jaren, of om regelingen die

Deze leercultuur bepaalt uiteindelijk hoe gretig werknemers

goed lopen extra te stimuleren of ruimer te maken. Uitein-

zich blijven ontwikkelen. Het stimuleren van deze dialoog is

delijk is het niet ons doel om geld over te houden, want

een belangrijke kerntaak van de O&O-organisaties, we doen

dan wordt er te weinig geschoold.’ Ook zou volgens Leen-

er werkelijk van alles aan om werkgevers en werknemers met

ders het onterechte idee bestaan dat werknemers zich via

elkaar in gesprek te brengen en te houden.’

O&O-organisaties alleen binnen de eigen sector kunnen bij-

Daarnaast laat de persoonlijke trainingstoelage zien hoe je

scholen. ‘Veel organisaties bieden de mogelijkheid voor

slim kunt omgaan met beperkte middelen. Van den Bergh:

individuele ontwikkeling, los van de huidige functie, om de

‘Voor iedere werknemer kan een jaarlijks budget worden

kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Natuurlijk is het

aangevraagd tot  750, terwijl de inleg voor een bedrijf jaar-

mooi als dat lukt binnen de eigen sector, maar dat is niet

lijks  200 per werknemer is. Vanuit onze ervaring weten we

bindend. In onze sector stromen jaarlijks 25.000 mensen

immers dat we geen honderd procent scholingsdeelname

uit, als iemand een opleiding wil volgen voor een ander

scoren in een jaar, maar ongeveer 25 procent. Het ene jaar

beroep dan kan dat.’

gaat het budget dus naar de ene groep mensen, terwijl dat
het volgende jaar weer een andere groep kan zijn. Stel dat er



zo’n nationaal scholingsfonds komt, dan heeft ieder individu

Bij OOM is bewust niet gekozen voor een individueel scho-

jaarlijks de beschikking over  200. Daar kun je niet veel mee,

lingsbudget, maar voor een zogeheten persoonlijke trai-

en zal ertoe leiden dat er veel meer geld op de plank blijft

ningstoelage. Deze toelage houdt in dat bij OOM aangeslo-

liggen.’

>>>

5

6
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input vanuit bedrijven, en sluit daarom naadloos aan op

Is zo’n individuele leerrekening dan per definitie een slecht

de behoefte van werkgevers en werknemers. Een mooi

idee? Leenders pleit voor èn-èn. Voor mensen die nu bui-

voorbeeld hiervan zijn onder andere de loopbaancoaches

ten de O&O-organisaties vallen, zoals zzp’ers, werklozen

die worden ingezet vanuit de bonden en waarvan leden

en werknemers die in een sector werken waar geen fonds

gratis gebruik kunnen maken. Maar ook de financiële

actief is, is zo’n individuele rekening een goede oplossing.

regelingen zijn toegespitst op de vraag vanuit de markt

Nu hebben ze namelijk nergens recht op. Maar voor wer-

en op persoonlijke ontwikkelingen. Door de CAO doet ook

kenden die nu onder een O&O-organisatie vallen, zou het

de hele sector mee.’

onverstandig zijn het huidige systeem te veranderen. ‘Onze
krachtige sectorkennis is zoveel waard. Het zou echt zonde



zijn als de politiek daarvan geen gebruik zou maken. We

Bij de invoering van de individuele leerrekening wil de overheid met sociale partners en onderwijsinstellingen afspraken maken over hun bijdrage aan een leven lang leren. De





positie van de O&O-organisaties zou hiermee ter discussie
kunnen komen te staan. ‘Misschien hebben we dit deels
aan onszelf te danken’, zegt Van den Bergh. ‘We hebben
ons in het verleden vooral gericht op de contacten met
werkgevers en werknemers in onze sector. Zij zijn het tenslotte die OOM betalen en dienstverlening van ons verwachten. Tot voor kort had politiek Den Haag weinig
belangstelling voor de O&O-organisaties en wij hebben zelf

weten wat er speelt en kunnen werkgevers en werknemers

ook niet echt werk gemaakt van dit contact. Pas in 2016,

zo goed mogelijk bedienen met de beschikbare gelden.

toen we in de gaten kregen dat de politiek zijn blinde vlek

We hebben bovendien een groot bereik via de communi-

ging invullen met allerlei opvattingen, is dat veranderd.’

catiekanalen, zoals een magazine, een digitale nieuwsbrief

Sindsdien hebben de sociale partners de banden met de

en de communicatie vanuit de sociale partners.’

politiek flink aangehaald, en zijn ook de afzonderlijke O&Oorganisaties meer naar buiten getreden. Zowel in de vorm



van publiciteit als in de vorm van onderlinge samenwer-

Dat de inspanningen van de O&O-organisaties effect heb-

king. Zo wordt in april een gezamenlijke conferentie ge-

ben, is klip en klaar. Uit metingen blijkt bijvoorbeeld dat

organiseerd voor politici en beleidsmakers, waar de scho-

OOM het in de sector MKB-metaal voor elkaar krijgt om

lingsplannen van kabinet Rutte III onder de loep worden

jaarlijks ruim 30.000 werknemers (kwart van het totaal),

genomen. Het is de bedoeling om tijdens dit congres dui-

6.000 stagiairs en 7.000 leerlingen op te leiden, met steun

delijk te maken dat de O&O-organisaties juist heel actief

van het fonds. De doelstellingen zijn bepaald in strategi-

zijn. Van den Bergh: ‘Doordat we hierin als O&O-organisa-

sche plannen en de resultaten worden periodiek gemoni-

ties samen optrekken, worden we nog sterker. Het is wat

tord. Van den Bergh: ‘De snelle technologische ontwik-

mij betreft hoog tijd dat ook de politiek en overheid nu

kelingen vragen continue aandacht voor het onderhouden

aanhaken om samen met ons werk te maken van een natio-

van het vakmanschap. Daarvoor is en blijft het nodig

nale opgave voor een leven lang leren. Want dat is wat het

om dicht bij de bedrijven te opereren, op basis van des-

doorontwikkelen van mensen is. Uiteindelijk is het in ieders

kundigheid en vertrouwen. De dienstverlening van de

belang dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn in sterke

O&O-organisaties is tot stand gekomen met nadrukkelijke

bedrijven.’

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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Overdenkingen bij het 50-jarig jubileum van de NVA

De erosie van het
poldermodel




 
De NVA werd in 1968 opgericht door Wil Albeda (1925-

D

de NVA, kort na zijn aanstelling als hoogleraar dus, is het

2014), econoom, CNV-bestuurder, ARP- en CDA politicus

duidelijk dat hij met de NVA de bevordering van het overleg

en minister van Sociale Zaken tussen 1977 en 1981. Albeda

beoogde waarvoor hij in zijn dissertatie had gepleit.

had economie gestudeerd in Rotterdam en promoveerde in
1957 bij de Vrije Universiteit in Amsterdam op het proef-



schrift ‘De rol van de vakbeweging in de moderne maat-

De grondtrekken van het Nederlandse systeem van arbeids-

schappij’. Hierin hield hij een pleidooi voor het ‘pluralis-

verhoudingen zijn in twee fases tot stand gekomen. De eer-

tisch’ maatschappelijk systeem in Europa, waar de verschil-

ste fase was het interbellum. In deze periode werd het alge-

lende partijen en de vertegenwoordigers van werknemers

meen kiesrecht ingevoerd (voor mannen in 1917, voor vrou-

en werkgevers door samenwerking en overleg voor stabili-

wen in 1919) en kwam de eerste sociale wetgeving, de Wet

teit zorgen. Dit was verre te verkiezen boven de totalitaire

op de CAO (1927) en de Wet op de Algemeen Verbindend

systemen van communisme en nationaalsocialisme én

Verklaring van CAO’s (1937) tot stand. Niet onbelangrijk is te

boven het puur kapitalistische systeem van de VS. De werk-

vermelden dat deze grote maatschappelijke veranderingen

nemers waren via hun vakverenigingen en politieke partijen

plaats vonden tegen de achtergrond van de revolutionaire

toegetreden tot de maatschappelijke elite.

opstanden in Duitsland en de bolsjewistische revolutie in

Na enkele jaren als vakbondsbestuurder bij het CNV te heb-

Rusland. Het waren de tijden van de ‘bibberbourgeoisie’ die

ben gewerkt werd Albeda in 1966 tot hoogleraar Sociaal-

uit vrees voor opstand en revolutie grote concessies deed.

economisch Beleid aan de Nederlandsche Economische

Onmiddellijk volgend op de Tweede Wereldoorlog, in de

Hogeschool (NEH) in Rotterdam benoemd. Hoewel hij in zijn

periode tussen 1944 en 1950 werd het tweede deel van

‘Herinneringen’1 geen melding maakt van de oprichting van

het systeem opgetuigd. De Stichting van de Arbeid (StvdA),
de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Publiekrechtelijk
Bedrijfsorganisaties (Pbo) werden opgericht en de Wet op

Evert Smit is organisatieadviseur bij Basis & Beleid en penningmeester van
de NVA.

de ondernemingsraden (WOR) werd van kracht. Door de
centraal geleide loonpolitiek (op basis van het Buitenge-
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woon Besluit Arbeidsverhoudingen van 1945) kreeg de rege-

ging. De Industriebond van de NVV deed onder bezielen-

ring een sterk dirigerende rol in de arbeidsverhoudingen. De

de leiding van de onlangs overleden Arie Groenevelt een

basis van het bouwwerk werd gevormd door wat ik zou wil-

manhaftige poging om de zwakke worteling van de vakbe-

len noemen ‘de grote ruil’. Windmuller formuleert het als

weging in de bedrijven te herstellen, door de introductie

volgt: ‘De meest fundamentele concessie kwam van de kant

van het bedrijvenwerk. Hoewel de vakbeweging er niet in

van de werknemers, die, in ieder geval voorlopig, officieel

slaagde het effect van ‘de grote ruil’ te repareren, is tot op

afzagen van enige aanspraak op een actieve rol van werkne-

de dag van vandaag de industrie de sector waar er nog het

mers in het bedrijfsbeheer, in ruil voor een ruime vertegen-

meest sprake is van vakbondsaanwezigheid op de werk-

woordiging in officiële lichamen ter advisering van de rege-

vloer. In de geest van de tijd werd de WOR aangepast: de

ring.’2

ondernemingsraad werd een zelfstandig werknemersor-

Omdat de vakbeweging geen bedrijvenwerk zou uitvoeren

gaan en kreeg meer bevoegdheden.

kreeg ze een positie in de SER en in het overleg met de
regering. Dit in tegenstelling tot de zogenoemde ‘nieterkende’ Eenheidsvakcentrale (EVC) die zich niet aan ‘de
regels van het spel’ wilden conformeren en buitengesloten
werd van het centrale overleg en ook niet mocht aanschuiven bij het CAO-overleg. De EVC genoot in 1944 in het
reeds bevrijde Zuiden van het land en kort na de bevrijding
in sectoren als de havens veel aanhang, maar stond onder





invloed van de Communistische Partij Nederland (CPN) en
gold als ‘onverantwoordelijk’. Ook in deze periode is er
onmiskenbaar een zeer belangrijke politieke context bij de

De jaren ‘70 waren het toneel van loonstakingen en vak-

inrichting van de sociaal-maatschappelijke inrichting van

bondsacties, zodat er zelfs gesproken werd over een ‘con-

Nederland: de vrees voor de uitbreiding van de communis-

flictmodel’. Onder druk van de oplopende inflatie en sterk

tische invloedssfeer in Europa.

stijgende werkloosheid greep de minister van Sociale

Het aldus opgebouwde systeem was sterk centralistisch

Zaken (onder wie Albeda in zijn ministeriële periode) in de

van karakter en gericht op samenwerking en overleg, op

periode 1974-1982 herhaaldelijk in met loonmaatregelen,

nationaal niveau in de SER en StvdA. De loonontwikkeling

op grond van de door het kabinet Den Uyl ingevoerde

in CAO’s, voornamelijk bestaande uit bedrijfstak-CAO’s,

Machtigingswet.

werd bepaald door de geleide loonpolitiek. De OR, met de
werkgever als voorzitter, was het samenwerkingswerkings-



orgaan op ondernemingsniveau.

Het historische ‘akkoord van Wassenaar’ van 1982 bracht
rust en stabiliteit en luidde een nieuwe succesperiode van



het Nederlandse systeem van arbeidsverhoudingen in, dat

In de loop van de jaren ’60 was de centraal geleide loon-

twee decennia zou voortduren en een internationale repu-

politiek al niet meer houdbaar gebleken, wat onder meer

tatie zou verwerven onder de term ‘poldermodel’. De kern

tot uitdrukking kwam in de ‘loonexplosie’ van 1963. De

van het akkoord betrof loonmatiging in ruil voor herstel van

Loonwet van 1970 maakte vrije loononderhandelingen

werkgelegenheid en de invoering van werkgelegenheids-

mogelijk. In de jaren ’70 was in het kielzog van het nieuwe

bevorderende maatregelen als arbeidstijdverkorting en

politieke klimaat in Europa sprake van een toename van de

vut. Het betekende ook een keerpunt naar decentralisatie. Er

strijdvaardigheid en het zelfvertrouwen van de vakbewe-

kwam een eind aan het overheidsingrijpen en centrale

>>>
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Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen
De Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen

naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek. De ver-

is in 1968 opgericht. Doelstelling was en is nog steeds

eniging is vanaf het begin aangesloten bij de aan de ILO

tweeërlei: de bevordering van het overleg tussen werkge-

gelieerde International Industrial Relations Association

vers- en werknemersorganisaties en de overheid enerzijds

(IIRA) (tegenwoordig ILERA - International Labour and

en de uitwisseling met de wetenschap en de bevordering

Employment Relations Association), een internationaal net-

van het onderzoek naar arbeidsverhoudingen anderzijds.

werk van verenigingen met een vergelijkbare doelstelling.

Dit is ook terug te zien in de samenstelling van het be-

De NVA was vanaf de oprichting dus een echte club van

stuur. Dit bestaat uit beleidsmedewerkers van de bonden,

‘polderaars’, maar is geen overlegorgaan. Op de bijeen-

werkgeversorganisaties en het ministerie van Sociale

komsten wordt niet voor eigen parochie gepreekt en

Zaken, een bestuurslid afkomstig van een grote onderne-

vrijuit gediscussieerd.

ming, aangevuld met enkele wetenschappers en een hoog-

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan organiseert

leraar als voorzitter. De activiteiten betreffen doorgaans

de NVA op woensdag 18 april het symposium ‘Een terug-

het beleggen van studiebijeenkomsten en symposia over

blik, om, vooruit te kijken’. Zie voor het programma

actuele thema’s in de arbeidsverhoudingen en discussie

http://www.platformarbeidsverhoudingen.nl

akkoorden werden globaal van karakter, zodat de CAO-

grootscheepse acties van de vakbeweging in het najaar van

onderhandelingen het voornaamste speelveld in de arbeids-

2004. Het akkoord van 2005 matigde die maatregelen enigs-

verhoudingen werden.

zins, achteraf gezien ging het slechts om vertraging. Verho-

De jaren ’90, politiek vooral vormgegeven door de paarse

ging van de AOW-leeftijd en de problemen bij de pensioen-

regeringen Kok (1994-2002), vormden de hoogtijdagen van

fondsen ten gevolge van de wereldwijde crisis die in 2008

het poldermodel. Kenmerkend was het StvdA-advies ‘Een

uitbrak, leidde na lang en moeizaam onderhandelen tot een

nieuwe koers’ van 1993. Hierin werd door sociale partners

akkoord in 2011, waarmee, zeker achteraf, niemand blij was.

op nationaal niveau vastgesteld dat, ‘gezien de verslechte-

Bij het laatstgenoemde akkoord bleek de FNV, de grootste

rende economische omstandigheden en de stijgende werk-

vakcentrale, ernstig verdeeld. De grootste bonden, Abva-

loosheid’ de ruimte voor loonstijgingen ‘uiterst beperkt of

Kabo en FNV Bondgenoten, waren tegen, maar hadden,

soms nul’ zou zijn. Tegelijk werd CAO-partijen opgeroepen

ondanks het feit dat ze 60% van de leden vertegenwoordi-

om te komen tot meer differentiatie en maatwerk in de

geden, geen meerderheid in de federatieraad van de vak-

arbeidsvoorwaarden.

centrale. Het daarop volgende bemiddelingstraject leidde
tot een fusieplan van de vakcentrale met de grootste bon-



den, dat in 2015 daadwerkelijk gestalte kreeg. Het organisa-

Na ‘paars’ trad een kentering op. Er werden nog wel natio-

tieprobleem was daarmee opgelost, maar de ideologische

nale akkoorden overeengekomen, maar die kwamen veel

meningsverschillen bleven. Een deel van de achterban wil

moeizamer tot stand. Bovendien klonken er bij uitvoering

het tij van dalende ledentallen keren door een activistische

verwijten van niet naleving ervan. Het ging niet meer primair

koers met actievormen als organizing. Zij zien geen heil in

om de loonontwikkeling, maar om de herstructurering van

centraal overleg, als er geen machtsbasis in de bedrijven is.

de verzorgingsstaat. De maatregelen die vut en prepen-

De andere lijn wil de institutionele positie niet in gevaar

sioenregelingen onmogelijk zouden maken leidden tot

brengen en deze blijven benutten om het wetgevingsproces
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te beïnvloeden. De voortgaande discussie veroorzaakt een

arbeidsinkomensquote in hoofdzaak is toe te schrijven aan

chronisch gebrek aan richting van de vakbeweging.

de zwakkere onderhandelingspositie van werknemers ten

Niet alleen het nationale overleg verloopt moeizaam. De

gevolge van de flexibilisering van de arbeidsmarkt.3

erosie van het poldermodel is ook zichtbaar in het CAO-over-

Niet in de laatste plaats speelt de val van de muur en het

leg. Was er in de jaren ’90 en in het begin van de 21ste eeuw

desmasqué van het communisme een belangrijke rol. Er is

nog slechts sprake van incidentele haarscheurtjes in de vorm

geen ‘bibberbourgeoisie’ of vrees voor uitbreiding van de

van CAO’s buiten de polder, afgesloten door bondjes als

communistische invloedssfeer meer en het financierskapi-

de LBV (nota bene een verre nazaat van de niet-erkende

taal bevindt zich ongrijpbaar op de Kaaimaneilanden.

EVC), de laatste jaren zien we in toenemende mate CAO’s

Waarom toegeven aan de factor arbeid? Het ‘puur kapita-

waar de FNV geen partij is (supermarkten) of waarbij geen

listisch systeem’ zoals Albeda het noemde, het Angelsaksi-

van de polderbonden CNV en FNV betrokken is (detailhan-

sche neoliberale model, is wereldwijd dominant geworden.

del Fashion, Sport en Lifestyle, 2015-2016) of CAO’s die niet
overleven (Horeca). In CAO-loze sectoren zoals de zakelijke
dienstverlening was het niet ongebruikelijk dat werkgevers
arbeidsvoorwaardenoverleg met de OR voeren, maar recentelijk wendden werkgevers zich ook in andere sectoren herhaaldelijk tot de ondernemingsraad (Jumbo, Action), die
daarmee de rol van ‘gele’ bedrijfsbond krijgt. De bonden zijn
voor werkgevers geen vanzelfsprekende overlegpartij meer,





terwijl de wetgeving rond collectieve arbeidsvoorwaarden
en de WOR hier wel op gebaseerd is.
Het Rijnlands model, waar het Nederlands systeem van



arbeidsverhoudingen deel van uitmaakt, staat onder druk.

Er worden veel oorzaken voor het afbrokkelende legitimiteit

Het is niet verwonderlijk dat een deel van de vakbeweging

van het poldermodel aangedragen. Ik wil er enkele bena-

de ‘grote ruil’ ter discussie stelt.

drukken. In de eerste plaats betreft het een nationaal systeem van arbeidsverhoudingen, dat te maken kreeg met



ongekende globalisering, waarop de partijen steeds minder

Hoewel er sprake is van erosie, zijn de grondtrekken van

invloed hebben. Dit is het directe gevolg van de neoliberale

het systeem van arbeidsverhoudingen, de CAO-wetgeving,

ideologie van vrijhandel, marktwerking en deregulering. De

de nationale instituties en het centraal overleg, de hoge

EU en de komst van de euro hadden tot gevolg dat de

dekkingsgraad van de CAO en ondernemingsraad, tot nu

Nederlandse staat als één van de drie partijen in het natio-

toe intact gebleven. De erosie heeft voornamelijk de factor

naal overleg nauwelijks nog instrumenten (zoals het mone-

arbeid verzwakt. Alle reden om te werken aan herstel van

taire beleid) heeft om deals met sociale partners te sluiten

het evenwicht in het pluralistisch systeem. Wellicht kan de

of te faciliteren. Ten tweede heeft de enorme flexibilisering

NVA daar een bescheiden steentje aan bij dragen.

van de arbeidsmarkt wezenlijke invloed gehad. De explosieve groei van het aantal zzp’ers zet de wortel aan de bijl
van de CAO, omdat het een reserveleger van goedkope(re)
arbeidskrachten buiten de CAO heeft gecreëerd, vergelijkbaar met de tijd vóór de Wet op de CAO. De Nederlandsche
Bank (DNB) kwam onlangs tot de conclusie dat de dalende

Noten
1 Wil Albeda, Ik en de verzorgingsstaat. Herinneringen van Wil Albeda.
Amsterdam, 2004.
2 J.P. Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland. Utrecht/Antwerpen,
1983 (vierde herziene druk), p.96.
3 DNB, DNB Bulletin, 1 februari 2018.

11

12

Zeggenschap 1-2018

Waarom werken we?
              


                 

In 1887 beschreef de Amerikaanse auteur Edward Bellamy in

I

vaart is, zowel voor het individu als voor de samenleving als

zijn bestseller ‘Looking backward’ hoe de economie in het

geheel. Dat is overigens geen modern idee. Cicero consta-

Boston van het jaar 2000 georganiseerd zou zijn. Zonder die

teerde in de 1ste eeuw voor Christus al dat bijna alles wat

term te gebruiken was Amerika een socialistische heilstaat

waardevol is door mensenhanden is gemaakt. Meer dan

geworden. De sociale kwestie uit Bellamy’s tijd was opgelost,

1700 jaar later stelde John Locke, dat ‘of the products of the

doordat iedere burger verzekerd was van een vaste, goed b-

earth useful to the life of man’ wel 99% het resultaat van

etaalde baan in overheidsdienst. Iedereen verdiende hetzelf-

arbeid is. Weer een kleine eeuw later – we zitten inmiddels in

de. Wie zwaar werk deed, werd gecompenseerd met een kor-

1776 – werd dat idee verder uitgewerkt door Adam Smith in

tere arbeidsduur. Wie uitstekend presteerde, werd beloond

zijn zoektocht naar de aard en de oorzaken van de rijkdom

met een leukere functie. En doordat alle nutteloze werk was uit-

van landen. Ook volgens Smith was arbeid de bron van alle

gebannen, was het welvaartsniveau aanzienlijk gestegen.

welvaart, en spannen de slager, de brouwer en de bakker

Een vaste baan in loondienst. Dat is ook nu voor de mees-

zich puur uit eigen belang in, maar voorzien de consument

te mensen nog het ideaal. Dat had Bellamy goed voorzien.

daarmee wel van een diner. Met het beroemde voorbeeld

En liefst een baan waarvan je, als je wordt gevraagd hoe

van de speldenfabriek liet hij daarnaast zien dat arbeidsde-

het met je gaat, kunt antwoorden met: ‘druk, druk, druk’

ling en specialisatie de bron van welvaartsgroei zijn.

(dat had Bellamy dan weer niet voorzien). Waar we vroeger werkten om te leven, lijken we steeds meer te leven



om te werken. Nederland is een echte arbeidssamenleving.

Dat de waarde van werk (mede) ligt in de welvaart die het

Maar waarom hechten we zoveel belang aan betaald werk?

voortbrengt, is echter een typisch westerse gedachte. Het

En waarom bij voorkeur in de vorm van een vaste baan?

werk van antropologen leert ons dat in veel premoderne,

Een eerste reden is dat werk de belangrijkste bron van wel-

‘primitieve’ samenlevingen alleen wordt gewerkt om in de
noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. Zodra men die
basale behoeften heeft bevredigd, stopt men met werken. Is

Paul de Beer is Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen aan de
Universiteit van Amsterdam, tevens verbonden aan het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) en het Wetenschappelijk Bureau voor de
Vakbeweging, de Burcht. Dit artikel is een verkorte versie van een inleiding voor de conferentie ‘De waarde van werk in de 21ste eeuw’ in Sociëteit De Witte te Den Haag, 15 februari 2018.

de opbrengst van de jacht of de oogst groter dan verwacht,
dan gebruik je het meerdere niet voor een luxer leven, maar
deel je het met je stamgenoten. Terwijl wij het, ondanks onze
vele malen hogere productiviteit, vooral druk, druk, druk
hebben, besteedde men in het stenen tijdperk, volgens de
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antropoloog Sahlins, gemiddeld maar

monopoly capital’ uit 1974 van Braver-

drie uur per dag aan werken. Dat was

man, met de veelzeggende ondertitel

evenveel als Russische boeren in de

‘The degradation of work in the twen-

jaren ‘30 van de vorige eeuw, zoals de

tieth century’. In de jaren ‘90 werd

landbouweconoom Chayanov consta-

deze boodschap herhaald door Ritzer,

teerde. Veelvuldig waren de klachten in

die in ‘The McDonaldization of society’

vroegere eeuwen van werkgevers over

liet zien hoe in steeds meer bedrijfstak-

het gebrek aan werklust van de arbei-

ken de Tayloristische organisatieprinci-

ders. Zelfs als zij de lonen verhoogden,

pes van McDonalds dominant waren

gingen de meeste arbeiders niet meer

geworden. Dat gold niet alleen voor

maar juist minder uren werken. Dan

eenvoudge functies, maar in toene-

hadden zij immers genoeg om in hun

mende mate ook in hogere beroepen

levensbehoeften te voorzien.

en bij professionals (‘McDentist’). Dat
doet weer denken aan recente klach-



ten over de organisatie van de (thuis-)

Ook als wij arbeid en arbeidsdeling

zorg, waar medewerkers bijvoorbeeld

wel waarderen als bron van individuele

een precies vastgesteld aantal minuten

en maatschappelijke rijkdom, maakt

hebben om een steunkous aan te trek-

dat het werk zelf nog niet waarde-

ken. De tijdstudies van Taylor hebben

vol. Integendeel, te ver doorgevoer-

ook daar school gemaakt.






de arbeidsdeling kan het werken juist
steeds minder aantrekkelijk maken.



Begin vorige eeuw voerde Frederick

Nu is het idee dat arbeid een last is

Winslow Taylor het principe van de

van alle tijden. Dat begint al met

arbeidsdeling tot zijn uiterste conse-

Genesis 3:19: ‘In het zweet uws aan-

quentie door, door managers te advi-

schijns zult gij brood eten.’ De oude

seren de verdeling van taken binnen

Grieken en Romeinen keken over het

het bedrijf minutieus in kaart te bren-

algemeen neer op arbeid, en dan voor-

gen en de arbeiders strikt te instrueren

al op fysieke arbeid. Die liet men dan

hoe zij eindeloos een zo simpel moge-

ook het liefst aan slaven over.

lijke taak moesten uitvoeren. De arbei-

De opvatting dat werk primair een last

der werd daarmee gereduceerd tot

is, is ook nog steeds het dominante

een radertje in de machine. Hoewel

idee in de economische wetenschap.

Taylor meende dat de arbeider zelf

Die waardeert arbeid alleen als bron

veel baat zou hebben bij zijn scientific

van welvaart, maar beschouwt het wer-

management, werd Taylorisme in de

ken zelf als een opoffering van vrije

loop van de 20ste eeuw juist steeds

tijd. Alleen vrije tijd levert in de stan-

meer synoniem met degradatie van

daard economische analyse ‘nut’ op.

de kwaliteit van de arbeid. Die bood-

Het is dan ook opmerkelijk hoeveel

schap werd bijvoorbeeld uitgedragen

hedendaagse economen ervoor plei-

in het invloedrijke boek ‘Labor and

ten dat we juist méér gaan werken.

>>>
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Keynes wist wel beter. Hij voorzag in 1932 dat onze klein-

belangrijkste activiteit. Het gaat dan echter niet langer om

kinderen – dat zouden wij of onze ouders dus kunnen zijn –

vervreemde arbeid. Eigenlijk worden we een soort vrijge-

inderdaad nog maar drie uur per dag of vijftien uur per

vochten zzp’er, die ’s ochtends jaagt ’s middags vist en na

week zouden werken. Net als de filosoof Bertrand Russell

het eten kritiseert.

die in hetzelfde jaar een lofzang op niets doen schreef en
stelde dat ‘a great deal of harm is being done in the



modern world by belief in the virtuousness of WORK’. De

Pas in de 20ste eeuw beginnen de positieve analyses van

weg naar voorspoed en geluk was volgens hem gelegen in

werk te overheersen. Deels heeft dat te maken met de ont-

een forse vermindering van de hoeveelheid werk. Daarmee

dekking van onvrijwillige werkloosheid. In eerdere eeuwen

trad hij in het voetspoor van Paul Lafargue die in 1880 in

kenden we alleen zwervers, bedelaars, landlopers, vage-

zijn satirische essay ‘Het recht op luiheid’ de arbeidersklas-

bonden en nietsnutten. Maar nu de niet-werkende in plaats

se had verweten dat zij teveel werkte en te weinig consu-

van als parasiet als slachtoffer van het kapitalistische sys-

meerde, waardoor zij de bourgeoisie dwong tot een be-

teem werd gezien, bleek ook dat werkloosheid meer nade-

staan van ledigheid en zich in weelde wentelen. Ook volgens hem moest en kon de arbeidstijd tot drie uur per dag
worden verkort door alle nutteloze arbeid uit te bannen.







Toch waren er door de eeuwen heen telkens weer denkers
die de positieve waarde van werk benadrukten. Lange tijd
waren die vooral religieus geïnspireerd. In de 4de eeuw



stelde Augustinus dat mensen door fysieke arbeid een
balans moeten zoeken tussen lichaam en geest. Ledigheid
was voor hem de vijand van de ziel. Later zagen Luther en

len heeft dan alleen verlies aan inkomen. Marie Jahoda con-

Calvijn werk als een dienst aan God. Luther gebruikte niet

stateerde in 1929 in het Oostenrijkse plaatsje Marienthal,

voor niets het woord ‘beroep’ omdat hij arbeid als een

waar ongeveer de helft van de bevolking werkloos was

goddelijke roeping zag. De puriteinen wisten dit mooi te

geworden door het faillissement van een grote fabriek, dat

verbinden met het idee van arbeid als bron van welvaart.

werken ook belangrijke latente functies heeft. Werk structu-

Wie succesvol was in zijn werk door veel te verdienen, be-

reert de tijd, geeft een doel aan het leven en levert sociale

wees daarmee tevens dat hij was uitverkoren door God.

contacten en status op. Ook als werklozen een fatsoenlijke

Volgens Weber is uit deze ethiek de geest van het kapita-

uitkering ontvangen, zijn zij veel minder gelukkig dan wer-

lisme ontsproten.

kenden, zo stelden ook (Nederlandse) sociologen vast toen

Misschien wat verrassend was het Karl Marx, de grootste

zij in de jaren ‘80 – opnieuw een periode met hoge werk-

criticaster van werk in de kapitalistische samenleving, die

loosheid – onderzoek deden onder langdurig werklozen.

arbeid het meest op een voetstuk plaatste. Volgens hem

Arbeidspsychologen hebben recent gezocht naar de facto-

was arbeid zelfs datgene wat de mens onderscheidt van

ren die werk motiverend maken, veelal voortbouwend op

het dier. Zelfs de slechtste architect is, in zijn woorden, ver

de bekende piramide van Maslov. Als eenmaal in de basa-

verheven boven de bij, omdat als de architect een bijenkorf

le materiële behoeften is voorzien – zoals voor de meeste

bouwt, hij deze van tevoren al in zijn hoofd heeft gebouwd.

werkenden in deze tijd in Nederland het geval is – zoekt

In Marx’ ideale samenleving wordt daarom wel het werken

men in werk sociale contacten, erkenning of status en zelf-

in loondienst opgeheven, maar is werken nog steeds onze

verwerkelijking. Zo zijn mensen volgens de populaire zelf-

>>>
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determinatietheorie van Deci en Ryan actieve wezens die

FNV, ‘gewoon goed werk’ voor iedereen gerealiseerd is.

hun potentie willen ontwikkelen. Mensen worden gedreven

Toch bekroop me bij lezing van ‘Looking backward’ een

door hun behoefte om te leren en hun talenten te ont-

licht gevoel van onbehagen. In die wereld is alles wel heel

plooien. Bovendien willen zij graag zinvolle en bevredigen-

goed en in detail geregeld. Maar is het wel zo ‘gewoon’ dat

de relaties met anderen opbouwen. De basisbehoeften van

‘goed werk’ een vaste baan betekent?

mensen zijn volgens deze theorie autonomie, competentie

In ieder geval, zo hoop ik in dit korte overzicht van het den-

en verbondenheid.

ken over de waarde van werk door de eeuwen heen te

Met die nadruk op autonomie als factor die werk waarde-

hebben laten zien, is dit een heel recent, westers idee. Het

vol en bevredigend maakt, zijn we terug bij de klassieke

kan natuurlijk zijn dat met de 20ste eeuw een nieuw tijd-

Griekse en Romeinse filosofen, die ook de zelfgekozen

perk in de wereldgeschiedenis is ingeluid, waarin we heb-

activiteiten van de vrije burger het hoogst waardeerden.

ben ontdekt dat een vaste baan in loondienst, met alle ver-

Voor hen was het overigens evident dat dit nooit werk in

worvenheden die daar in de loop van de afgelopen eeuw

loondienst zou kunnen zijn. Zo stelde Cicero: ‘Iedereen

aan verbonden zijn, inderdaad de ideale manier is om werk

die zijn arbeid verkoopt, verkoopt zichzelf en plaatst zich

te organiseren. Dat de vaste baan inderdaad het meest

in de rij van de slaven’. Een opvatting die vele eeuwen

waardevolle werk oplevert. Maar toch, het feit dat zoveel

later werd herhaald door onder meer Karl Marx en Bert-

mensen met een vaste baan klagen over een hoge werk-

rand Russell.

druk, dat de autonomie in het werk aan het afnemen is, dat
steeds meer mensen ervoor kiezen – en veel minder vaak



ertoe gedwongen worden – om als zzp’er te gaan werken,

Keren we terug naar Bellamy’s visie op het jaar 2000, waar-

roept de vraag op of die vaste baan in loondienst ook in de

in iedereen een vaste baan met een goed inkomen en veel

21ste eeuw nog de beste manier zal blijven om waardevol

werkzekerheid heeft. Een wereld waarin het doel van de

werk te creëren.
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Holle retoriek kenmerkt
nieuwjaarsboodschappen


            
           

In het begin van dit jaar was het de tijd voor de nieuw-

I

nauwelijks hebben geprofiteerd van de economische groei

jaarsboodschappen uit de polder. Heel verrassend was het

omdat wel erg grote delen van de winst naar ‘het kapitaal’

niet. De FNV lanceerde Het Offensief tégen concurrentie

zijn gegaan. Maar de belangrijke vraagstukken op het

op arbeidskosten, tégen de afbraak van de maatschappij

gebied van technologische ontwikkelingen, de grote en naar

en vóór zekerheid. Termen als ‘strijd’, ‘vol in de aanval’ en

het zich laat aanzien blijvende diversiteit op de arbeidsmarkt

‘het gevecht aangaan’ waren niet van de lucht. Het CNV

en pensioen zijn niet gediend met een offensief dat voor-

benadrukte dat er nog veel mensen niet werken en dat

al op ‘houden wat we hebben’ is gericht. Vooral de be-

daar, vooral door werkgevers en overheid, meer aan gedaan

langen van de huidige leden lijken centraal te staan in

moet worden. Ook de onvermijdelijke ‘doorgeschoten flexi-

het beleid van de FNV. Dat is een legitiem uitgangspunt,

biliteit’ werd nog eens een keer als probleem benoemd waar

maar zoals Maarten Keune in het boek ‘De legitimiteit

vooral anderen verantwoordelijk voor zijn. Aan werkgevers-

van de polder in de 21ste eeuw’ concludeerde, zullen de

zijde opende de AWVN nog wat open deuren door te

vakbonden om relevant te blijven veel meer moeten

pleiten voor duurzame inzetbaarheid, draagvlak en het stel-

opkomen voor de belangen van de outsiders op de

len van grenzen.

arbeidsmarkt om tegenstellingen met de insiders te ver-

De boodschappen komen niet uit de lucht vallen. De

mijden.

koers van de FNV is al enige tijd gebaseerd op het zoeken
van de confrontatie. We zullen niet ontkennen dat dat



in sommige gevallen ook nodig is en effectief kan zijn.

Het CNV besteedt wel aandacht aan deze outsiders door te

Horken van werkgevers hebben altijd bestaan en zullen er

wijzen op het grote aantal mensen dat wel wil werken maar

ook in de toekomst zijn. En de vakbeweging heeft ook

nauwelijks serieus toegang heeft tot de arbeidsmarkt. De

een punt als ze vindt dat de werknemers afgelopen jaren

vakbond wijst daarbij echter de overheid en de werkgevers
aan als de actoren die dat moeten oplossen. Natuurlijk
hebben zij daarin een rol, maar als je je eigen rol in de pol-

Wilco Brinkman en Henk Strating zijn partners bij HS Arbeidsvoorwaarden.

der serieus neemt, zal je ook zelf met oplossingen moeten
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komen. Wijzen naar de ander is makkelijk, dat weet ieder-

den om te investeren in mensen en groei van de onderne-

een die kinderen heeft opgevoed.

ming. Bovendien zijn arbeidsorganisaties de laatste jaren

Tot slot de oproep voor meer aandacht voor duurzame

ingrijpend veranderd als gevolg van de toename van het

inzetbaarheid van de werkgevers bij monde van de AWVN.

aantal zzp’ers. Ze krijgen meer netwerkachtige vormen, en

Niemand zal het belang daarvan ontkennen. Maar het

dat roept vragen op hoe je werkenden toch bij de organi-

begrip is inmiddels zo verwaterd dat vrijwel elke CAO-

satie betrekt en hoe ze bij kunnen dragen aan hun eigen

afspraak eronder valt, het volstrekt onduidelijk is wat pre-

ontwikkeling en die van de organisatie. En last but not least

cies de prioriteiten zijn en welke concrete bijdrage de

staan we aan de vooravond van een nieuwe technologische

afspraken aan duurzame inzetbaarheid leveren. Daarnaast

revolutie, waarvan verwacht mag worden dat het grote

komt het begrip de afgelopen twintig jaar onder verschil-

gevolgen zal hebben voor arbeidsorganisaties. In het boek

lende bewoordingen als employability, een leven lang leren

‘Werken in de 21ste eeuw’ beschrijft Ryan Avent dat juist bij

en goed personeelsbeleid met enige regelmaat naar voren
en heeft de Stichting van de Arbeid er de nodige aanbevelingen over gedaan, maar is er nooit iets wezenlijks gebeurd. Ook met de huidige, voorzichtige afspraken over
persoonlijke ontwikkelingsbudgetten en de vut-achtige
80-90-100-regelingen kan je je afvragen of er substantieel
meer wordt bereikt dan met in het verleden gemaakte afspraken.






De oorlogsretoriek, het wijzen naar anderen en de gemeen-

voortschrijdende technologische ontwikkeling de kwaliteit

plaatsen deden ons met enige weemoed terugdenken aan

van het sociaal kapitaal van een organisatie het verschil kan

het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI), dat

maken. Niet de technologie, want die is relatief eenvoudig

in 2006 werd opgericht. Hierin gingen overheid, werkge-

te kopiëren. Het is dan ook van belang dat werkgevers en

vers, vakbonden en wetenschap met elkaar op zoek naar

werkenden samen nadenken over en vormgeven aan de

ontwikkeling van het sociaal kapitaal om de arbeidsproduc-

introductie van die nieuwe technologie, zodat zij ervoor

tiviteit te verhogen. Het NCSI werkte aan ‘een vernieuwing

kunnen zorgen dat die technologie gebruikt wordt om

in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot

werkplezier te houden en talenten en arbeidsorganisaties

verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van

te laten bloeien.

talenten’. De aanpak was heel concreet: door middel van
kennisdeling, het toepassen van (wetenschappelijke) kennis



en inzichten, experimenten en instrumenten kregen the-

Wij roepen werkgevers en vakbonden daarom op de han-

ma’s als zelfroosteren, Het Nieuwe Werken, medezeggen-

den ineen te slaan en sociale innovatie weer op de agenda

schap en vernieuwing van CAO’s inhoud. Zo werd de CAO

te zetten. Hoe mooi zou het zijn als de polder zich kan her-

Wasstraat ontwikkeld en konden wij zelf het concept van

pakken om te komen tot een nieuw NCSI, waarbij het ge-

puzzelend onderhandelen uitwerken.

zamenlijk zoeken naar oplossingen en niet het vermeende

Helaas is het NCSI in 2012 ter ziele gegaan. Eigenlijk pre-

eigen gelijk centraal staat. Wij zijn ervan overtuigd dat een

cies op het verkeerde moment. De economie begon weer

dergelijk samenwerkingsinitiatief meer antwoorden zal bie-

aan te trekken, en dat biedt na jaren van ontslagen, reor-

den op arbeids(markt)vraagstukken dan het jaarlijkse pol-

ganisaties en de broekriem aanhalen juist weer mogelijkhe-

dergekrakeel aan het begin van het jaar.
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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
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Vakbeweging moet rol opeisen

Samen werken met robots


 

Er is in de afgelopen vijf jaar veel geschreven over de ge-

E

genomen binnen bedrijven en andere organisaties en dat

volgen van robotisering op de arbeidsmarkt en arbeids-

het proces van technologische ontwikkelingen endogeen is

organisaties. Kenmerkend voor met name de Amerikaanse

en bij te sturen. Dit biedt ruimte voor en vraagt om een

literatuur over dit thema is de nadruk op technologisch

proactieve houding van de vakbeweging.

determinisme. Technologische ontwikkeling is exogeen,
autonoom en onontkoombaar. Ook wordt de indruk ge-



wekt dat technologische ontwikkeling in de huidige tijd

Voor het Wetenschappelijk Bureau van de Vakbeweging

(veel) sneller gaat dan ooit tevoren. De onderliggende

hebben wij onderzoek in Nederland gedaan met als cen-

gedachte is dat de exponentiële ontwikkeling in rekenkracht

trale onderzoeksvraag hoe de belangen van de factor

een soortgelijke maatschappelijke verandering teweeg zal

arbeid in de Nederlandse arbeidsverhoudingen met be-

brengen, met dezelfde omvang en snelheid. Een ander

trekking tot technologiekeuze kunnen worden geborgd of

kenmerk van de ‘robotliteratuur’ is dat de focus ligt op

verbeterd. Daarbij kwam ook aan de orde welke invloed

baanvernietiging.

de ‘factor arbeid’ (en in het bijzonder de vakbeweging) kan

Na bestudering van de literatuur en inzichten uit de empi-

uitoefenen op de technologiekeuze van de onderneming.

rie, gaan wij niet mee in de apocalyptische en pessimisti-

Naast een literatuurstudie hebben we met managers stra-

sche visie dat de robots al ons werk inpikken. We gaan er

tegie en innovatie, HR-managers, OR-leden, werknemers en

wel vanuit dat technologische ontwikkelingen enorme

vakbondsbestuurders gesproken.

invloed kunnen hebben op arbeid, organiseren en bedrijfs-

Uit ons onderzoek blijkt dat bijna alle werkenden de afge-

modellen. Elke werkende gaat de ontwikkelingen voelen en

lopen twintig jaar als gevolg van technische innovatie op

dat vraagt om wendbaarheid. De tijd die nodig is om tech-

het werk op een andere manier zijn gaan werken. Banen

nologie goed organisatorisch in te bedden wordt onder-

zijn nu al erg veranderd, maar de functie bestaat meestal

schat; maar het is tijd die we nuttig kunnen gebruiken om

nog wel. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een computer

ons goed voor te bereiden op de dingen die komen gaan.

nodig in het werk, ook de automonteur en agrariër. Som-

Ons uitgangspunt is dat technologiebeslissingen worden

migen beroepen zijn echte data-analisten geworden. Dus,
hoewel er op macroniveau wellicht niet heel veel zichtbaar
was van grote veranderingen in werkgelegenheid, hebben

Ronald Dekker is werkzaam bij ReflecT, Tilburg University. Charissa Freese
werkt bij Departement HR Studies, Tilburg University. Dit artikel is gebaseerd op het rapport ‘Samen werken met robots’. Het rapport is te downloaden op www.deburcht.nl.

werkenden zich wel binnen hun huidige baan moeten aanpassen aan de veranderende werkelijkheid. Dat benadrukt
ook Bas ter Weel: ‘De afgelopen eeuw is de omschakeling

>>>
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naar meer machines vrij geleidelijk gegaan’, zegt hij. ‘We hebben nu nog
grotendeels dezelfde beroepen als in
1980. De invulling is door computers,
robots en automatisering weliswaar
veranderd, maar de beroepen niet. De
werknemer verandert mee’ (Ter Weel,
2015). Dit geeft aan dat wendbaarheid
van werkenden essentieel is, omdat
anders hun eigen baanzekerheid op de
tocht komt te staan. Sommige sectoren worden op dit moment veel harder
geraakt dan andere, vooral als het gaat
om werkgelegenheid en de manier van
werken. Zo wordt bijvoorbeeld de
zakelijke dienstverlening heel sterk
beïnvloed, terwijl de persoonlijke
dienstverlening en horeca slechts marginale effecten ondervinden.


Cruciale vraag is dus hoe deze wendbaarheid van werknemers tot stand
gebracht kan worden. Investeren in
vaardigheden is daarbij belangrijk,
maar dat is niet het enige. Een belangrijke voorwaarde om werkenden
in beweging te krijgen is hun een
beeld te schetsen van de toekomst
van werk, zodat zij gemotiveerd worden om te gaan werken aan hun eigen
inzetbaarheid. Ook is een waarschuwing op zijn plek tegen het idee dat
voorbereiden van de samenleving op
robotisering slechts een kwestie is van
opleiden voor de nieuwe digitale economie. Kowalski (2015) geeft aan dat
het nodig is een gezamenlijke Europese visie te ontwikkelen op de richting
waarin digitalisering zich zou moeten
ontwikkelen. Normen en waarden die-
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nen een belangrijke rol te spelen in de vormgeving van de

wikkelingen en de acceptatie ervan. In de praktijk blijken

informatierevolutie. In de ontwikkeling van de digitale eco-

HR en OR echter nauwelijks betrokken te worden bij de

nomie dienen niet langer technologische mogelijkheden,

strategische discussie over het wel of niet invoeren van

maar juist menselijk waarden centraal te staan. Het gaat

robotisering in bedrijven. Ze komen meestal pas in beeld

erom hoe wij met technologie omgaan (Harper et al., 2008).

en in actie als de technologie al geïmplementeerd wordt,

Robotisering en digitalisering bieden ook kansen voor wer-

en houden zich dan bezig met de effecten van de techno-

kenden. Zo kunnen ze worden ingezet om arbeidsomstan-

logie en het beperken van de negatieve gevolgen voor

digheden te verbeteren en het werk schoner en veiliger te

werknemers.

maken. Op deze manier kan technologie bijdragen aan duur-

Dat is echt een gemiste kans. Als HR wel betrokken zou

zame inzetbaarheid van werkenden, zodat zij het werk fysiek

worden investeringsvraagstukken over nieuwe technologie,

en mentaal beter aankunnen. Bij technologiebeslissingen

kan er op dat moment al rekening gehouden worden met

zou verbetering van de kwaliteit van arbeid als belangrijk

de gevolgen voor werknemers. Kwaliteit van arbeid in

aspect moeten worden meegewogen. Dit is niet alleen in
het belang van werkenden. ICT-investeringen leiden namelijk alleen tot positieve effecten op productiviteit als deze
gepaard gaan met effectief verandermanagement. Dit
bestaat uit werknemersparticipatie, decentralisatie van verantwoordelijkheden en autonomie op het werk (Nett et al.,
2010).






Om werknemers goed voor te bereiden op technologische
ontwikkelingen moeten drie stadia worden doorlopen: (1)

brede zin is dan een belangrijk aandachtspunt. Een ander

bewustwording, (2) omgaan met de technologie, en (3) loop-

belangrijk thema zijn de ethische consequenties van bij-

baanplanning. Uit de gesprekken die we hebben gevoerd

voorbeeld kunstmatige intelligentie en andere technologi-

komt het beeld naar voren dat dit niet goed gebeurt.

sche innovaties. HR zou een belangrijke rol moeten spelen

De eerste fase, bewustwording van wat er gebeurt op het

bij het agenderen van deze zaken. Dit komt de organisatie,

gebied van technologische ontwikkelingen, wordt nauwe-

de medewerkers en de maatschappij ten goede.

lijks toegepast. Werknemers van technologisch innovatieve
bedrijven zijn beter op de hoogte van deze ontwikkelingen,



echter de vertaalslag naar de persoonlijke situatie van werk-

De activiteiten die horen bij technologische ontwikkelingen

nemers wordt ook daar niet gemaakt. Daardoor zijn ze toch

zijn afhankelijk van de fase waarin de organisatie verkeert.

niet goed voorbereid.

Als er banen verdwijnen, hebben organisaties verschillen-

Het vroegtijdig voorbereiden op veranderingen in het werk

de keuzes. Ze kunnen combinaties maken van afvloeiings-

moet gebeuren in persoonlijke gesprekken, waarbij wordt

regelingen, van-werk-naar-werktrajecten, de flexibele schil

nagegaan of en hoe competenties aansluiten bij wat er in

imkrimpen of het geven van baangaranties, waarbij mensen

de toekomst gevraagd zal worden. Cruciaal is het tijdig

binnen de organisatie worden herplaatst. Opmerkelijk is

inschatten welke taken van een baan vervangen kunnen

dat organisaties, en ook vakbonden, het opvangen van

worden. Dit vereist kennis van de stand van de technologie.

technologische vernieuwing met natuurlijk verloop of het

De HR-functie is de aangewezen partij om samen met de

niet langer inzetten van uitzendkrachten niet scharen onder

OR de werknemers voor te bereiden op technologische ont-

verlies van arbeidsplaatsen. Terwijl het voor de arbeidsmarkt

>>>
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als geheel natuurlijk wel tot minder arbeidsplaatsen leidt.

robotisering genomen. Bovendien gaat het om meer dan

Hier ligt bijvoorbeeld een taak voor de vakbeweging: het

alleen de effecten op de werkgelegenheid. De discussie

zou een belangrijk speerpunt moeten zijn de belangen van

zou ook moeten gaan over de technologiekeuze zelf en de

flexibele krachten te behartigen en hen voor te bereiden

gevolgen voor de inhoud en de kwaliteit van arbeid.

op de toekomst van werk.

Dan volgt de vraag wáár beïnvloeding het beste kan plaats-

Als werknemers moeten samenwerken met de nieuwe tech-

vinden: de polder, de sector of de onderneming. Het meest

nologie, gaat het om het managen van het verandertraject.

direct kan, in theorie, invloed worden uitgeoefend op het

Dit wordt vaak onderschat. Mensen blijken het lastig te vin-

ondernemingsniveau, terwijl op de hogere niveaus de beïn-

den om goed met de techniek om te gaan of ze werkt niet

vloeding een meer indirect karakter zal hebben.

naar behoren. Goed verandermanagement is derhalve cruci-

Vakbonden kunnen op het niveau van de SER en de Stich-

aal. Hierbij zou per definitie een grote rol weggelegd moet

ting van de Arbeid afspraken maken over de ethische vra-

worden voor inspraak en betrokkenheid van werkenden.

gen rondom technologische vernieuwing: op welke wijze
wordt technologie op een menswaardige manier ingezet en
voor welke gevaren moet er proactief gereguleerd wor-



den? Dit kan concreter worden ingevuld in CAO’s op sectoren ondernemingsniveau. Daar kan ook de strijd worden



gevoerd over het behoud van werkgelegenheid in kwanti-



mingsniveau vaker moeten vallen onder het adviesrecht van

tatieve zin. Uiteindelijk zal technologiekeuze op ondernede OR. Tot slot kunnen voor individuele werkenden afspraken gemaakt worden die de negatieve gevolgen van de
technologiekeuze voor hen verzachten, door beleid gericht

Als het gaat om een visie op de toekomst van werk, dient

op werkzekerheid binnen of buiten de organisatie.

er tijdig geïnvesteerd te worden in de wendbaarheid van

Wanneer vakbonden op deze manier een samenhangende

het personeel om mee te kunnen bewegen met verande-

inspanning leveren in verschillende sectoren, dragen ze bij

rende businessmodellen, producten en diensten als gevolg

aan behoud van werkgelegenheid en de kwaliteit van

van nieuwe technologieën.

arbeid. Dan is robotisering niet een natuurramp, waarna de
vakbond de scherven mag opruimen, maar een technolo-



gische ontwikkeling waar ook werknemers en bij voorkeur

Rond het thema robotisering en technologische ontwikke-

alle werkenden de vruchten van plukken.

ling zouden vakbonden een gerichte inspanning moeten
leveren binnen het Nederlands stelsel van arbeidsverhoudingen. In essentie gaat het om de vraag welke beslissingen te
beïnvloeden, op welk niveau en met welke middelen.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) legt in haar verkenning ‘De robot de baas’ de nadruk
op de rol van de overheid als het gaat om het in goede
banen leiden van het proces van baancreatie en baandestructie als gevolg van technologisering (Went et al., 2015).
Echter, het natuurlijke aangrijpingspunt ligt op het niveau
van organisaties. Daar worden namelijk de beslissingen over

Referenties
• Harper, R., Rodden, T. Rogers, Y. & Sellen, A. (eds.) (2008). Being human:
Human-computer interaction in the year 2020. Cambridge: Microsoft.
• Kowalski, W. (2015). The European Digital agenda: unambitious and too narrow, Social Europe, 6 July 2015.
• Nett, B., Rhode, M., Wulf, V., Van Dijk, J. Kommers, P., Helsper, E., Richer,
W., Meyers, E., Cullen, K., Gareis, K. & Stube, J. (2010). Study on the social
impact of ICT (CCP number 55A-SMART2007-0068).
• Weel, B. ter, (2015). De match tussen mens en machine in tijden van technologische Verandering. Prijsadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de
Staathuishoudkunde 2015.
• Went, R., Kremer, M., & Knottnerus, A. (2015). De robot de baas. Den Haag:
WRR.
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Opkomst en neergang
van deeltijdwerk
als polderfenomeen
            


 
Toen ik in 1977 mijn loopbaan bij het VNO begon, werd het

T

een grote hoeveelheid ‘roostervrije dagen’ bij handhaving

alom gedeelde streven naar ‘volledige werkgelegenheid’

van de 40-urige werkweek om daarmee een zo groot

als vanzelfsprekend vertaald naar een ‘vaste baan’ voor

mogelijk werkgelegenheidseffect te genereren).

iedere kostwinner, in de praktijk mannen en ongehuwde
vrouwen. De 40-urige werkweek was door de vakbeweging



in de CAO-strijd geleidelijk bevochten en daardoor ont-

Werkgevers zagen eigenlijk meer in deeltijdarbeid als flexi-

stond in de jaren ‘70, toen de werkloosheid voor het eerst

belere vorm van arbeidsduurverkorting, maar met name

sinds de jaren ‘30 weer structureel leek, als vanzelf het

de FNV zag weinig in dergelijke ‘goedkope en inferieure

idee dat een oplossing daarvan alleen maar kon door een

banen’. Mijn eerste serieuze opdracht als VNO-secretaris

verdere verkorting van de werkweek richting 36 uur. Dat

eind jaren ‘70 was om een discussienota te schrijven over

was nog eens wat: minder werken tegen hetzelfde loon én

deeltijdarbeid. Dat kostte me nog heel wat hoofdbrekens:

met een sociaal doel.

hoe deed je dat en wat waren de politieke kernpunten, die

Het werd dan ook, in ruil voor loonmatiging, een onvermij-

je moest maken? Moest je vooral het belang van de onder-

delijk kernelement van het Akkoord van Wassenaar, waarna

nemingen benadrukken of meer het belang van werken-

de gemiddelde werkweek in de meeste CAO’s snel naar 38

den? Was het organisatorisch eigenlijk wel handig voor

uur werd teruggebracht (overigens vaak door middel van

ondernemingen, al die kleine banen? Of was het vooral een
tactisch instrument om collectieve arbeidstijdverkorting te
voorkomen?

Jan-Willem van den Braak was van 1977-2013 werkzaam voor VNO-NCW,
waarvan van 1986-2006 als plaatsvervangend directeur respectievelijk
directeur Sociale Zaken.

Werkgevers kregen toch gedaan dat bevordering van deeltijdarbeid werd opgenomen in het Akkoord van Wassenaar,
ook al trok het relatief weinig aandacht van CAO-partijen.
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De vlucht van deeltijdarbeid begon pas halverwege de

wie ik van stonde af aan intensief samenwerk vanuit meestal

jaren ‘80, toen steeds meer vrouwen van de babyboomge-

dezelfde kijk op de mogelijkheden. Van onze zijde ook Loes

neratie en daarna de arbeidsmarkt opkwamen. Toen bleek

van Hoogstraten. Zij beheert de tamelijk ondankbare por-

al snel dat er bij hen (en soms ook hun partner) een sterke

tefeuille ‘vrouwenarbeid’ want emancipatie was geen zaak

voorkeur was voor een deeltijdbaan. Een typisch Neder-

voor werkgevers, punt, zo vonden velen in werkgeverskring

lands fenomeen was het, waarbij de voorstanders het zagen

toen nog. Een thema als seksuele intimidatie, waarover de

als een cultureel en misschien zelfs natuurlijk gegeven, de

SER in 1984 moest adviseren, werd lacherig en bij sommi-

tegenstanders als iets wat vooral veroorzaakt werd door de

gen zelfs met gêne afgedaan. Namens de FNV wordt door

gebrekkige kinderopvang en ontbrekend royaal verlof bij

Ieke van den Burg onderhandeld. Ik zie ons vieren nog bij-

zwangerschap, bevalling en ouderschap.

eenzitten in een naargeestig zaaltje op de bovenste verdie-


Maar hoe men dit ook zag, bij de vakbeweging werd nu
voor het eerst positief ingespeeld op die beweging naar
meer deeltijdarbeid. Ook in de top van de vakbeweging
zelf was trouwens de eerste generatie vrouwen aangetreden, die ‘werken’ in steeds groter aantal vanzelfsprekend
vond. Ik noem Karin Adelmund (1949-2005), die vice-voor-





zitter van de FNV werd, en FNV-bestuurslid Ieke van den
Burg (1952-2014). Die wilden af van het oude kostwinnersdenken in de vakbeweging, zo zeiden ze ook openlijk

ping van het Scandic Crown Hotel in Utrecht, waar we in

tegen ons als werkgevers. En zo kwamen de wensen van

vele uren geduldig vele zinnen en zinnetjes aan elkaar prie-

beide partijen, ieder vanuit de eigen invalshoek, steeds

gelen. Als we tot een min of meer voldragen concept zijn

dichter bij elkaar. In 1988 werd een eerste, voorzichtige

gekomen, moeten we nog naar onze bazen en onze com-

nota van de Stichting van de Arbeid over bevordering van

missies met dit waagstuk. Maar het loopt goed af. En om

deeltijdarbeid geboren en ‘emancipatie’ werd een concept,

het helemaal af te maken leveren we er een paar maanden

waarover steeds minder vaak wat lacherig werd gedaan,

later nog een specifieke aanbeveling inzake het voorkómen

sterker: dat het een jaar later zelfs tot een officiële ‘meta-

en bestrijden van ‘ongewenste intimiteiten’ bij. Met onder

doelstelling’ van de SER bracht. En minister De Koning

andere de jonge Catelene Passchier van de FNV buigen wij

vroeg de Stichting van de Arbeid om advies over de vraag

ons in de Stichting over voorbeelden van situaties, die

hoe om te gaan met een aantal verlofvormen in relatie tot

ongewenste intimiteiten uitlokken, zoals foto’s uit de Play-

de groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen. Over wat er

boy in garages en te kleine ruimtes bij kopieerapparaten…’

toen gebeurde, beschreef ik in een latere terugblik op de
poldertijd1 als volgt:



‘Het kabinet heeft weliswaar ten aanzien van bepaalde ver-

Zo ontstond dus een uitgebreide Nota Vrouw en Arbeid

lofvormen advies gevraagd maar om hiervan een samen-

met drie sporen: deeltijdarbeid, verlofvormen en kinderop-

hangende nota over het hele terrein van ‘vrouw en arbeid’

vang. Eigenlijk vormde deze nota het begin van de hoog-

te maken … op een terrein waar werkgevers tot voor kort

tijjaren van wat een paar jaar later het poldermodel ging

zeer huiverig waren en vakbonden voor alles wetgeving wil-

heten, met een zelfbewuste Stichting van de Arbeid met

den, is voor iedereen gewaagd. Van de zijde van NCW

verantwoordelijkheidszin aan het roer van de veranderin-

is nieuwkomer Niek Jan van Kesteren afgevaardigd, met

gen. Zelfregulering van het middenveld heette dat ook wel.

>>>
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En die driesporenbenadering werd in een sophisticated

Bij dit alles zou de FNV niet de FNV zijn als men het eman-

Stichtingsnota van september 1993 verder verbreed met een

cipatiestreven niet tot de meest individualistische conse-

hoofdspoor van ‘gedifferentieerde arbeidsduurpatronen’.

quentie doortrok in de vorm van een zelfstandig uitke-

Ultieme flexibiliteit ten bate van beide partijen. En die vorm-

ringsrecht voor ieder individu dat niet zelf een voldoende

de weer vruchtbare grond voor het Flexakkoord uit 1996,

inkomen had. Een bijstandsrecht voor ‘de vrouw van de

waarin opnieuw een fraaie uitruil plaatsvond tussen partijen,

tandarts’, heette het smalend bij ons als tegenstanders.

nu tussen acceptatie van flexibele contractsvormen (uitzend-

Een overgrote meerderheid van de SER ging het in een

arbeid, tijdelijke contracten en wat kortere ontslagtermijnen

advies uit 1997 inderdaad ideologisch en financieel te ver,

bij ‘vaste’ banen) enerzijds en een duidelijke regulering van

sindsdien werd er weinig meer van vernomen (hoewel het

uitzendarbeid en nulurencontracten anderzijds.

thema basisinkomen maatschappelijk blijft sluimeren).





De gezamenlijke benadering van moderne arbeidspatro-



Hollandse trekken. Maar in de nieuwe eeuw zouden de



winnende hand komen: de polder raakte in verval en de

nen was een echt poldersucces, met ook inhoudelijk typisch
meer harde, collectivistische krachten toch weer aan de
flexwetgeving op allerlei onderdelen omstreden (ondanks
het ‘Sociaal Akkoord’ in 2013). En vooral was opmerkelijk
dat het streven naar economische zelfstandigheid van vrou-

De SER had intussen in een advies van eind 1992 al de

wen politiek steeds meer vertaald werd in een voltijdse

consequentie getrokken uit dit nieuwe, gedifferentieerde

baan voor vrouwen – of toch ten minste drie of liever vier

arbeidsbestel. De oude doelstelling van ‘volledige werkgele-

dagen per week. Omdat alle vrouwen economisch zelfstan-

genheid’ werd vervangen door ‘maximale arbeidsparticipa-

dig zouden moéten zijn én uit weerzin tegen hedendaagse

tie’. Niet langer alleen kostwinners aan een ‘vaste baan’,

oproepcontracten, zzp-schap, payroll- en andere construc-

maar werk voor iedereen die dat wilde, in elke gewenste

ties, die nauwelijks een redelijk inkomen genereren. Maar

vorm of tijdsduur. Je kunt zeggen, dat ook in het arbeidsbe-

ook kleinere deeltijdbanen werden weer meer en meer als

stel het individualisme van de jaren ‘90 doorbrak – met de

niet optimaal, zo niet onwenselijk gezien.

genoemde poldernota’s als bij die tijd passende links-libera-

Hè? Gaan we hiermee niet in zekere zin terug naar de vroe-

le, paarskeurige kunststukjes. Alleen de politiek gooide met

ge jaren ‘80 en daarvoor? Alsof de oude SER-doelstelling van

haar scoringsdrift nog een paar keer roet in het eten, met

‘volledige werkgelegenheid’ voor alle kostwinners, zoals aan

een wettelijk recht op deeltijdarbeid en een Wet Arbeid en

het begin van dit artikel beschreven, weer geldt? Met ideali-

Zorg. Bij VNO-NCW ontbrandden we een publicitaire oorlog

ter nu iedereen als kostwinner maar dan van zijn en vooral

over de verderfelijke effecten van kortdurend verlof bij ziek-

ook haar eigen kost. Dus graag fulltime aan de slag allemaal.

te van kinderen, waarbij de honderden miljoenen aan ‘col-

Dat staat wel heel ver af van de reële ontwikkelingen op de

lectieve lasten’ in het rond vlogen; een oorlog die voorspel-

arbeidsmarkt én de eerdergenoemde links-liberale keuzen in

baar ook kortdurend bleek. De Stichting gaf intussen zelf ook

de polder. We leven ook in die zin thans in de postpolder.

weer richting aan de ontwikkelingen met een eigen nota
over de combinatie van arbeid en zorg, waarna de op stapel
staande wetgeving op voorhand wel grotendeels gepacificeerd was. Het open geheim van de polder…

Noot
1 Jan-Willem van den Braak, Terugblik op twintig polderjaren (1986-2006) (in:
‘Dagboek van een poldercrisis’; Van Gorcum 2006), p. 159-160.

ronald de leij
was tot aan zijn pensioen directeur van het DECP en
beleidsadviseurbij AWVN








    

  

      

  





   

     



    

   



   

       







   



    

   





     





   



       



       

    

    

    









     

   

     





    

     

     

      



   

    



   

     

     

    





    

   

     



     

    

      





   



      





     





     



      

     

     

    

      

    





     

       

    

    







     

     



      



   

      

     



   









Werkgevers willen met bonden over robotisering praten

De toekomst van werk is
per definitie onzeker
            





Met veel interesse lazen wij het artikel van Sanne van Min-

M

Nu al zien we de eerste symptomen verschijnen. De traditio-

derhout en Roel Berghuis in Zeggenschap van december

nele organisatiehark die bijvoorbeeld overgaat in een net-

2017 waarin zij oproepen tot meer aandacht voor het

werk, administratieve functies waar de vraag naar afneemt

onderwerp robotisering binnen de FNV. Wij ondersteunen

en de opkomst van platformen die zich moeilijk laten vangen

hun oproep van harte. Toch is één aanvulling op zijn plaats.

in ons huidige bestel. Het zijn stuk voor stuk verschijnselen

De auteurs schrijven: ‘Als je het niet weet [wat de gevolgen

die we weliswaar waarnemen, maar nog niet goed kunnen

van de robotisering zijn], waar kun je dan afspraken over

vastpakken. We weten dat de vierde industriële revolutie

maken als vakbond?’

veel veranderingen met zich meebrengt, maar de onderlig-

Die reactie is zeer begrijpelijk en tegelijkertijd risicovol. Het

gende bewegingen zijn nog moeilijk te duiden.

punt is juist dat er per definitie onzekerheid is over de toekomst van werk, voor werknemers én voor werkgevers. In



onze achterban leidt het ook tot hoofdbrekens. Want welke

Toch is dat geen reden tot paniek, aldus de in 2011 overle-

impact gaan robotisering en digitalisering op termijn heb-

den Steve Jobs. De voormalig Apple-topman had een

ben op organisaties? Werken onze structuren van functies

talent voor inspirerende quotes. Was hij niet zo goed

en beloningen straks nog? Welke rollen en taken gaan men-

geweest in het lanceren van nieuwe technologieën, dan

sen vervullen?

had hij niet misstaan als auteur van Amerikaanse managementboeken. We halen hier graag één van zijn vele pareltjes aan: ‘It is only afterwards that the dots start to connect.’

Harry van de Kraats is algemeen directeur van AWVN. Hendrik Noten is
beleidsmedewerker bij AWVN.

Met andere woorden: orde, patronen, structuren, in de
wolk van stippen worden ze pas achteraf zichtbaar.

Dat is voor ons gezamenlijke vak een uitdaging: achteraf is



namelijk bijna altijd te laat. Daarom is het noodzakelijk dat

Behalve helderheid over de bagage die we meenemen

we dit gesprek nú met elkaar aangaan. We mogen niet

moeten mensen in de tweede plaats zo goed mogelijk in

weerloos achterover leunen tot de toekomst ons overvalt.

staat zijn de reis te maken. Van A naar B weten te komen,

We zullen onze spelregels voor de arbeidsmarkt en voor de

zelfs wanneer het nog onduidelijk is hoe B er precies uit-

sociale zekerheid op tijd moeten veranderen, ook al zijn we

ziet, is daarin essentieel. In onze ogen kan dat alleen door

onzeker over de toekomst.

het individu meer regie te bieden over de eigen loop-

Om dat te bereiken is een andere aanpak nodig. We zijn

baan. Keuzes over ontwikkeling, mobiliteit en vitaliteit zijn

ervan overtuigd dat we, ondanks dat de bestemming nog

niet meer collectief te plannen, maar moeten van de indi-

onbekend is, ons wel zo goed mogelijk kunnen voorberei-

viduele situatie uitgaan. In al haar verschillende verschij-

den op de reis. In plaats van een visie op de onvoorspelba-

ningsvormen. Wanneer ons dat lukt, zijn medewerkers

re toekomst is daarom een visie op het heden vereist. Daar-

beter in staat op de vele verschillende veranderingen op

voor zullen we in ieder geval drie dingen moeten doen.

hun pad in te spelen.



ons gezamenlijk voor te bereiden op de veranderingen die

Door vast te stellen dat we dezelfde waarden hanteren en
Het begint allereerst op waardenniveau. We moeten vast-

we door zullen gaan, kunnen we de argwaan wegnemen

stellen wat we belangrijk vinden aan de manier waarop we

die nu vaak de discussie tussen sociale partners binnen-

werk hebben georganiseerd. De grote vraag daarin is welke

sluipt wanneer we spreken over robotisering.

waarden en uitgangspunten, die iedereen koestert, we mee

Want om ons voor te bereiden op de toekomst is er als

willen nemen naar de toekomst, ongeacht hoe die eruit komt

derde nog iets anders dringend nodig: vertrouwen en dia-

te zien. Op dit moment handelen we te vaak alsof onze

loog tussen verschillende partijen. Zowel op macro-, meso-

regels het uiteindelijke doel zijn, in plaats van slechts het

als microniveau. Aan te veel tafels durft men de discussie

middel. Het omkeren daarvan biedt een kans om samen naar

niet eens te starten, laat staan elkaar vinden in een visie op

de toekomst te kijken. De verschillen tussen werkgevers- en

het heden. We hopen daarom dat FNV niet alleen intern

werknemersorganisaties zijn op dit niveau waarschijnlijk veel

het gesprek wil aangaan, maar ook extern.

kleiner dan gedacht. Ook werkgevers willen dat zoveel

Als we daar toe in staat zijn hoeven we niet te wachten tot

mogelijk mensen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt, dat

we alle antwoorden kennen en het beeld van de toekomst

inkomens rechtvaardig zijn verdeeld en dat er voor iedereen

langzaam scherp wordt. In dat geval zetten we onze eigen

een vangnet is in gevallen van werkloosheid of ziekte.

stippen en bepalen onze eigen reis.
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Waarom een Europese A

 


           

Tijdens zijn jaarlijkse beleidstoespraak

T

(State of the Union) bij het Europees

ruziënd over straat gaan, zal de autori-

bedrijven toepassen in de zoektocht

teit bemiddelen.

naar goedkope arbeid. Ten tweede

Parlement afgelopen september maak-

lopen inspecties en toezichtorganen

te EC-voorzitter Jean-Claude Juncker



voortdurend aan tegen grenzen in be-

bekend dit jaar plannen te hebben om

De Friedrich Ebert Stichting, de oudste

voegdheid en handelingsmandaat. Ten

een Europese Arbeidsautoriteit op te

politieke denktank in Duitsland ver-

derde ontbreekt een Europabreed gel-

richten.

bonden aan de sociaaldemocratie en

dende klachtenprocedure of juridisch

Op 13 maart presenteerde hij zijn plan.

de vrije vakvereniging, heeft mij na de

mechanisme dat recht doet aan het

De autoriteit zal naar verwachting in

aankondiging van Juncker in septem-

grensoverschrijdende karakter van de

2019 van start gaan met ruim 100 per-

ber gevraagd een verkennende studie1

geconstateerde vormen van misbruik.

soneelsleden en krijgt zo’n 50 miljoen

te verrichten naar de toekomstige

Ook de sanctioneringsmogelijkheid, zo

euro per jaar te besteden. Hoofddoel

functie, bevoegdheden en structuur

die al bestaat, is weinig effectief.

is het verbeteren van de samenwerking

van de Europese Arbeidsautoriteit. In

In eerdere publicaties is al gewezen

tussen de nationale arbeidsinspecties.

het eerste deel van de voorstudie heb

op het gebruik van brievenbuscon-

In het plan van Juncker is de autoriteit

ik uiteengezet voor welke opgaven de

structies, (buitenlandse) stromannen en

niet bevoegd zelf inspecties uit te

nationale toezichtorganen staan op het

schimmige intermediairs. Zodra er een

voeren. Ze moet nationale inspecties

terrein van controle op naleving en bij

buitenlandse speler tussen geschoven

vooral aanjagen en faciliteren als er

de adequate sanctionering. De erva-

wordt, hetzij als arbeidsbemiddelaar,

vermoedens bestaan dat werkgevers

ring bij enkele gezamenlijke grensover-

hetzij als dochteronderneming, hetzij

schijnconstructies gebruiken om de

schrijdende projecten van nationale

als onderaannemer, wordt controle op

regels te ontduiken. Als nationale

arbeidsinspecties kan worden samen-

de rechtmatigheid van de arbeidsrela-

inspecties niet willen samenwerken of

gevat op drie terreinen. Ten eerste

tie lastig. Er valt niet een-twee-drie na

worden inspecties geconfronteerd met

te gaan waar de werkgeversrol thuis-

diverse, soms ingewikkelde vormen

hoort en of het wel goed zit met de

van ontduiking of selectieve toepas-

sociale zekerheid en de belastingaf-

sing van de wet- en regelgeving die

dracht. Dan is tevens de vraag of de

Jan Cremers werkt als onderzoeker bij de Tilburg
Law School.
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Arbeidsautoriteit nodig is
arbeidsbemiddeling correct is verlopen

Deze verkokering wordt in het grens-

andere landen onder het strafrecht.

vaak niet meer, dan na grondig onder-

overschrijdende werk van de inspec-

In Nederland heeft de afgelopen jaren

zoek, te beantwoorden. In die zin heeft

ties versterkt, doordat elk land zijn

een ontwikkeling plaatsgevonden in

het vrij verkeer – en dan vooral het vrij

eigen taakverdeling tussen nalevings-

de richting van een meer ‘generalisti-

verkeer van diensten, in combinatie

organen (met bijbehorende bevoegd-

sche’ taakstelling. Die bredere taak-

met de vrije vestiging – een voedings-

heden) kent. Zo heeft de arbeidsin-

stelling is het gevolg van wetgeving.

bodem gecreëerd voor wat ik eerder al

spectie in sommige landen alleen een

Het probleem blijft echter bestaan

eens ‘creatieve’ vormen van arbeidsbe-

taak op het gebied van de veiligheid

dat, bijvoorbeeld indien Nederland

middeling heb genoemd. De ervarin-

met Duitsland een kwestie wil onder-

gen in Nederland met de intensievere

zoeken, grote verschillen bestaan tus-

nalevingscampagne op basis van het
Sociaal Akkoord 2013 (zie mijn verslag
in Zeggenschap 2-2017) spreken wat
dat aangaat boekdelen.


De grenzen in bevoegdheid zijn het
resultaat van een te sterke verkokering
in de wet- en regelgeving en het daaraan gekoppelde toezicht en van het







sen de bevoegdheden van de betrokken nationale organen. Op het terrein
van bijvoorbeeld schijnconstructies
hebben de inspecties helemaal geen
grensoverschrijdende bevoegdheden.
Bovendien eindigt de bevoegdheid bij
de landsgrenzen. Als nationale organen gezamenlijk willen optreden zijn
ze afhankelijk van de bevoegdheid ter
plaatse. Een Nederlandse inspecteur

feit dat de bevoegdheden eindigen bij

kan niet gelegitimeerd in België onder-

de nationale grenzen. Dit speelt dubi-

zoek doen, om maar een simpel voorbeeld te noemen.

euze marktpartijen in de kaart, belet
effectief optreden en staat het opspo-

en gezondheid op de werkplek, terwijl

ren en de sanctionering van onrecht-

de inspectie in andere landen veel



matig handelen in de weg. Samenhang

‘generalistischer’ kan optreden, waar-

In de voorstudie heb ik belangrijke

dient betere inspectie en het gebruik

bij er ook een taak ligt ten aanzien van

bronnen genoemd die mogelijk aan-

maken van de verschillende kanalen

het respecteren van de sociale wet-

knopingspunten bevatten voor de

die voorhanden zijn voorkomt het ver-

geving en de arbeidsvoorwaarden. Er

taakstelling van de Europese Arbeids-

lies van relevante informatie. Zo kon ik

zijn ook landen waar de nalevingsacti-

autoriteit, zoals de IAO conventie nr.

in de evaluatie van de Nederlandse

viteiten gekoppeld worden en waar

81 uit 1947 die is ondertekend door

nalevingspraktijk herhaaldelijk consta-

voortdurend en vanzelfsprekend uit-

alle EU-landen en ingaat op de rol en

teren dat belangrijke dossiers van de

wisseling plaatsvindt van gegevens

bevoegdheid van nationale inspecties.

ene dienst (bijvoorbeeld de Inspectie

die met de mobiliteit samenhangen.

Maar ook enkele Europese agent-

SZW) niet bekend waren bij de andere

In sommige landen vallen vergrijpen

schappen of organen die op deelterrei-

(bijvoorbeeld de SVB).

onder het administratief recht, in

nen zijn ingesteld (de Administratieve

>>>
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het adviseren van de Europese Com-

Commissie voor de sociale zekerheid,

het voorkomen en oplossen van pro-

het Comité van Senior Arbeidsinspec-

blemen die zijn terug te voeren op de

missie (en daarmee impliciet de Euro-

teurs en het Europees Platform tegen

soms slechte aansluiting van Europese

pese wetgever, namelijk de Raad van

zwart werken). Deze instellingen heb-

en nationale wet- en regelgeving die

Ministers en het Europees Parlement)

ben gemeen dat ze geen uitvoerende

relevant is voor de arbeidsmobiliteit of

ten aanzien van noodzakelijke (repa-

taak of bevoegdheid hebben en mede

de tegenstrijdigheden die zich daarbij

ratie)wetgeving. Anderzijds het over-

daardoor niet in staat zijn te intervenië-

voordoen. Dat kan door de autoriteit

leggen van dossiers met bevindingen

ren bij concrete grensoverschrijdende

de taak te geven te bemiddelen bij

bij het Europese Hof, indien de autori-

misstanden die samenhangen met de

geschillen over de toepassing van de

teit geen oplossing vindt, om te komen

arbeidsmobiliteit. Op basis van de be-

juiste wet- en regelgeving. De autori-

tot eenduidige uitspraken en inter-

perkingen die zich in de praktijk voor-

teit kan de nationale nalevingsorganen

pretaties (vergelijkbaar met wat thans

doen bij kwestieuze arbeidsmobiliteit

de bevoegdheid verstrekken tot het

door nationale rechtbanken aan het

kan gesteld worden dat er een terrein

uitvoeren van alle relevant nationaal en

Hof kan worden gevraagd).

braak ligt. Maar het zal een harde dob-



ber worden om hiervoor een Europese
Arbeidsautoriteit op te tuigen.


Er gaan stemmen op om de autoriteit
te belasten met alles wat er mis gaat
op het terrein van de naleving van
sociale grondrechten. Dat is niet zinvol
en draagt het risico in zich dat de autoriteit ten onder gaat aan een veelheid
aan doelstellingen. De belangrijkste







Het lijkt me noodzakelijk om binnen de
autoriteit een paritaire kamer te installeren. Bij veel geschillen in de arbeidsmobiliteit gaat het om (verschillen in)
de interpretatie van collectieve afspraken. In sommige landen zijn deze
afspraken algemeen verbindend, in
andere niet. Alle landen hebben
gemeen dat het conventionele deel
van de wet- en regelgeving teruggaat

taken van de autoriteit zouden moeten

op afspraken die autonoom gemaakt

liggen op het versterken, autoriseren

zijn in het arbeidsvoorwaardenoverleg
tussen CAO-partijen. Het ligt voor de

en legitimeren van het werk van de
transnationaal onderzoekswerk, ook

hand dergelijke afspraken te toetsen

praktijksituaties met arbeidsmobiliteit,

dwars door de kokers heen. Dit legiti-

en te arbitreren door een paritaire

waarbij vermoedens van misbruik be-

meren en autoriseren versterkt de posi-

kamer, die afhankelijk van de thema-

staan. Dat kan via meerdere taken en

tie en voorkomt dat misbruik onder

tiek en bedrijfstak door de sociale

bevoegdheden. Kernpunt daarbij is

verwijzing naar de beperkte territoriale

partners kan worden ingevuld. Een

dat nationale organen het recht verkrij-

bevoegdheid aan het nationale toe-

vergelijking met de situatie in België

gen EU-wijd te ageren, ook omdat het

zicht kan ‘ontsnappen’. De autoriteit

(de paritaire comités) of Nederland

nationale nalevingsorganen in concrete

vrij verkeer van personen, ondernemin-

dient verder het advies- en initiatief-

(de bedrijfscommissie) ligt voor de

gen en diensten geschiedt in een Euro-

recht te krijgen indien tegenstrijdighe-

hand.

pees kader. Het gaat niet langer om

den worden geconstateerd in de Euro-

nationaal sociaal beleid.

pese en/of nationale wetgeving. Dat

De Europese Arbeidsautoriteit dient

initiatief zou kunnen worden geconcre-

een belangrijke speler te worden bij

tiseerd via twee procedures. Enerzijds

Noot
1 De voorstudie staat op de FES website:
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bruessel/
14054.pdf

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


           
         


De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is een Neder-

D

taak van de ondernemingsraad, de medezeggenschap is

landse wet die vastgesteld is in 1950, met als doel om

meer dan participeren in een organisatie. Een onder-

in grotere ondernemingen en overheidsinstellingen de

nemingsraad durft de discussie aan en voert de dialoog

medezeggenschap voor werknemers en ambtenaren te

in alle geledingen van de organisatie en met alle stake-

regelen. Blijkbaar ging dat zonder wet niet conform de

holders (bestuurder, toezichthouder, vakbonden, enz.).

wens van de politiek en het maatschappelijk middenveld

Goede medezeggenschap is de basis voor goede arbeids-

en paste het paternalistische werkgeverschap niet in de

verhoudingen en een goede organisatie. Maar ook dat

tijd van de opbouw van Nederland. Samen bouwen aan

staat niet stil. Organisaties worden plattere organisaties

Nederland gold ook voor samenwerken in de organisatie

die ook voor de medezeggenschap weer voor nieuwe uit-

van toen.

dagingen zorgen, oftewel: ‘We leven niet in een tijdperk
van verandering, maar in een verandering van tijdperk’.



Een volzin van Jan Rotmans (Erasmus Universiteit), die ook

SBI Formaat en Odyssee adviseren, coachen en trainen de

de medezeggenschapsbranche bezighoudt. Aan de ene

medezeggenschap en dragen eraan bij dat mensen zich

kant staan we midden in die veranderingen. Zowel de

ontwikkelen en hun eigen kracht kunnen gebruiken. Wij

opleidingsbedrijven binnen de medezeggenschapbran-

willen de ondernemingsraad helpen zoeken naar een

che als de ondernemingsraden en hun organisaties. Aan

rechtvaardig evenwicht op alle terreinen van de organi-

de andere kant wordt er van opleiders verwacht dat ze

satie, tussen alle werkenden en de organisatie. De rol en

ondernemingsraden meenemen in het veranderende tijdperk. De vraag die we ons zelf mogen stellen is: lopen de
ontwikkelingen in de medezeggenschap in de pas met de

Jaap Jongejan is algemeen directeur van de stichting SBI. Dit artikel is een
bewerkte versie van zijn bijdrage in ‘Samenwerking, Bezinning en Inspiratie in de (post)polder’. De volledige publicatie is te downloaden op
http://stichtingsbi.nl/nieuws/.

verandering van tijdperk, of begint de ondernemingsraad
ook al institutionele trekjes te krijgen: we zijn er omdat we
er zijn.





We herkennen allemaal de term situationele medezeg-

genschap en situationele medezeggenschap laten dat zien.

genschap. Ofwel de verschillende fasen waarin medezeg-

Ik wil er echter een discussiepunt aan toevoegen: kan

genschap zit. Maar hoe verhoudt het situationele zich ten

de ondernemingsraad optimale participatie ook tegen-

opzichte van de veranderende wereld? De oude verticale

houden? Wordt er, doordat de ondernemingsraad er is,

structuur waarin de ondernemingsraad zo’n zeventig jaar

gedacht dat daarmee de zeggenschap is geregeld? Ver-

geleden is ontstaan, wordt steeds meer ingewisseld voor

groot de ondernemingsraad de afstand tussen werkne-

horizontaal samenwerken. Zelfsturende of organiserende

mers en de bestuurder? Ik probeer de vergelijking te trek-

teams en decentralisatie van verantwoordelijkheden zijn de

ken met de afdeling kwaliteit. Er was een tijd dat we dach-

antwoorden op de emancipatie van de organisatie.

ten dat kwaliteit een afdeling was. Kwaliteit hoort echter

Maar wellicht heeft de ondernemingsraad als voorloper

onderdeel te zijn van het werk van iedere werknemer en

ook last van de wet van de remmende voorsprong. Waar

niet alleen iets van een afdeling. Vergelijkbaar is ook HRM,

de wetgever ooit de bedoeling had om door middel van

dat de lijn ondersteunt bij HR-onderwerpen. Moet mede-

de ondernemingsraad de participatie van werknemers

zeggenschap ook niet die beweging maken? De onderne-

binnen de organisatie te verhogen, zien we na zeventig

mingsraad versterkt de participatie bij iedere werknemer.

jaar nog steeds een paar oude reflexen. De werkgever

Daarmee is de ondernemingsraad niet de kopgroep van

die de ondernemingsraad ziet als een blok aan het been.

de medezeggenschap, maar de inspirator van participatie

En een ondernemingsraad die zich toelegt op de rol

bij ieder werknemer. De ondernemingsraad heeft ook een

van tegenspeler. De toezichthouder die moeite heeft met

aantal wettelijke taken toebedeeld gekregen, met als

z’n rol.

doel langs juridische weg medezeggenschap bewerkstelligen. De vraag is wat daar in een ander tijdperk nog voor



nodig is. Hoe zelfsturend of zelf organiserend is een team

Uiteraard zijn er veel goede ontwikkelingen op het gebied

in een organisatie? Welke medezeggenschap past daar-

van medezeggenschap; verschillende fasen van medezeg-

bij?

>>>
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Voor nu geldt de stelregel, dat als de cultuur in de zeg-

pen’. Welk meerjarenplan heeft de ondernemingsraad zelf

genschap niet verandert, de medezeggenschap ook zo zal

op het terrein van medezeggenschap? En dat is meer dan

blijven. En medezeggenschap hebben en houden op basis

wachten op advies- en instemmingsaanvragen. Hoe groeit

van de Wet op de ondernemingsraden is echt iets anders

de medezeggenschap, met als initiator de ondernemings-

(meer) dan alleen participatie.

raad, vanuit de inspiratie van ondernemingsraadsleden

De ondernemingsraad is eigenlijk de voorloper van de zelf-

zelf?

organiserende, zelfsturende teams. En opvallend genoeg
zien we dat eigenlijk maar weinig terug als het gaat om



leren van elkaar. Samen maak je afspraken in de OR, kies

Naast de medezeggenschap zien we heel veel vormen van

je onder andere de voorzitter en werk je zelfstandig aan

participatie van werknemers ontstaan. Dat is een goede

de ‘medezeggenschap’. Het is een organisatie binnen de

zaak. Meedoen en meedenken, daar groeit de medewer-

organisatie. Andere talenten van OR-leden kunnen zich

ker van en als de medewerker groeit, groeit de organisatie

binnen de OR ontwikkelen. Meedoen in de ondernemings-

ook. Kortom, er is zo veel meer dan alleen de onderne-

raad is niet alleen verantwoordelijkheid durven nemen voor

mingsraad. Een bijzonder vorm van participatie is die van



de medezeggenschap van de organisatie, maar ook de

de werknemer als aandeelhouder. Dan kan je in mijn ogen

regie over je eigen ontwikkeling nemen. In mijn enthou-

ook nadenken over een volgende stap: wil ik ook medever-

siasme zou ik haast zeggen dat de ondernemingsraad,

antwoordelijk zijn voor de hele organisatie. Van de stap als

oftewel de medezeggenschap, de voorloper is van de

ondernemingsraadslid naar verantwoordelijkheid voor de

zeggenschap.

medezeggenschap, naar verantwoordelijkheid voor de hele
organisatie.



Als aandeelhouder die van tevoren de grote lijn meebe-

En toch is dat niet alles. De ondernemingsraad kijkt naar de

paalt die de bestuurder uitzet. Een heel verschil met de

competenties van de individuele ondernemingsraadsleden

medezeggenschap die de grote lijn te horen krijgt en daar

en kiest en verdeelt op basis daarvan de verschillende taken.

eventueel een advies op mag geven. Een grote stap in ver-

En samen zijn we verantwoordelijk voor het geheel van de

antwoordelijkheid voor ondernemingsraadsleden. En, vol-

ondernemingsraad en om ons te blijven ontwikkelen. We

gens mij, een nog grotere stap voor een medewerker van

leggen ook nog verantwoordelijkheid af aan alle medewer-

een organisatie. Maar tegelijkertijd ook een kans om te

kers, en werken naast de bestuurder ook samen met de toe-

groeien als medewerker, als organisatie. Nu ben je vaak

zichthouder. Wat kan er nog misgaan?

deel van de organisatie. Morgen kan een deel van de orga-

In het proces is alles geregeld, maar heeft de onderne-

nisatie van jou zijn. Als je dat aankan, maak dan de eerste

mingsraad voldoende (verscheidenheid) aan competenties

stap in de medezeggenschap, de volgende stap kan dan

om alle zaken vanuit de onderneming aan te kunnen? Dat

een logische zijn... een volwassen stap naar een zelfsturen-

kan ook de competentie zijn van ‘deskundige hulp inroe-

de organisatie, het kan!

LOONWIJZER

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



   

Gemiddelde scores relatie management – vakbond, 23 landen

   

Totaal alle bedrijven (N=575)

 

Alle multi’s (N=451)

 
     


2,92
2,85

Multi’s met TCAs (N=72)

3,10

Alle Franse multi’s (N=63)

2,82

    

8 Franse multi’s met TCAs (N=23)

2,90

     

Alle Duitse multi’s (N=23)

2,91

      

6 Duitse multi’s met TCAs (N=35)



Alle multi’s andere landen (N=295)



8 multi’s andere landen met TCAs (N=14)

    

   

3,21
2,84
3,20

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

Bronnen: database ILO/EC on TCA’s, 2015; WIBAR 3 Industrial Relations Survey, september 2015-april 2016.

     
    

     



    

       







    









    

     



     

      



     







      

    



    

     

       



       



    

     

     



      

 







    



     

     

    



   

     







    









Maarten van Klaveren en Kea Tijdens zijn beiden
senior-onderzoeker bij AIAS, Universiteit van
Amsterdam.
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Branches investeren nauwelijks in lange termijn

Meer vechten
dan visie



  
Veel studies over arbeidsverhoudingen gaan over de wer-

V

Het onderzoek vond plaats in de periode juli 2016 - februari

king en prestaties van nationale systemen. Daarbij wordt

2017. Daarbij werd vooral gekeken naar de ervaringen in

aangenomen dat sectoren dezelfde coördinatie-mecha-

de jaren 2013-2016.

nismen kennen als het nationale stelsel waarbinnen de sectoren zich bewegen. Maar is dat wel zo? Daartoe hebben



het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) en

Stakeholders in de arbeidsverhoudingen op brancheniveau

werkgeversvereniging AWVN onderzoek uitgevoerd naar

streven in ieder geval korte, en veelal ook lange termijnbe-

de kracht van branches.

1

Er zijn vier branches onderzocht

langen na. De resultaten van de onderhandelingen tussen

– het bouwbedrijf, de detailhandel (non-food), de ICT-sec-

werkgevers en vakbonden hangen af van de mate waarin,

tor en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) – om meer

en de wijze waarop, die verschillende korte- en lange ter-

inzicht te krijgen in de onderlinge relaties tussen (1) de

mijnbelangen worden uitgeruild en verbonden in het

inzet in CAO-onderhandelingen en sociaal overleg, (2) het

onderhandelingsproces. Als zowel werkgevers- als vak-

proces van onderhandelingen en overleg tussen de partij-

bondspartijen op korte termijndoelstellingen inzetten en

en, en (3) het resultaat van onderhandelingen en overleg.

daar effectief over weten te onderhandelen, ontstaat een
distributief resultaat. De ‘koek’ wordt dan verdeeld: wat de
één erbij krijgt, gaat ten koste van de ander (zero-sum

Frank Tros en Paul de Beer zijn onderzoeker bij AIAS, Arjen Verhoeff en
Jana Hazen zijn verbonden aan AWVN.

game).2 Als de onderhandelingspartijen elkaar weten te
vinden in lange termijndoelstellingen om de algehele pro-
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Resultaat van onderhandelen over korte
en lange termijnbelangen

Inzet vakbonden
Korte termijnbelang

Lange termijnbelang

Korte termijnbelang

Compromis

Impasse

Lange termijnbelang

Impasse

Investering

Inzet werkgevers

Figuur: Resultaat van onderhandelen over korte en lange termijnbelangen

ductiviteit van een branche te vergroten, is sprake van een

Een ander voorbeeld is de toenemende digitalisering in alle

productief resultaat. Ze pogen dan gezamenlijk die ‘koek’

sectoren: er werken meer ICT-professionals buiten dan bin-

op termijn groter te maken, waardoor er in de toekomst

nen de ICT-sector en het werkterrein van ICT Nederland

weer meer is te verdelen. Dit vergt onderhandelingen over

overschrijdt de grenzen van hard- en softwarebedrijven. Een

investeringen op meer terreinen dan alleen het door laten

derde voorbeeld betreft de zorg- en welzijnssector waarin

lopen van de bedrijfstak-CAO en het afspreken van een col-

integratie plaatsvindt van activiteiten die vroeger in aparte

lectieve loonsverhoging. Speltheoretisch zijn deze zogehe-

branches werden georganiseerd. Werkgeversverenigingen

ten productieve onderhandelingen lastiger dan distribu-

en vakbonden zijn zich ervan bewust van dat het bereik van

tieve onderhandelingen omdat er bij zo’n investeringsaf-

CAO’s en het sociaal overleg kan worden opgerekt (naar bij-

spraak voor de toekomst geen definitieve afspraken kun-

voorbeeld zzp’ers in de bouw, naar softwarebedrijven in de

nen worden gemaakt over de verdeling van de koek van-

ICT of door integratie van de ggz met andere zorg- en wel-

wege een onzekere toekomstige opbrengst (variable sum

zijn-branches), maar bij geen van de vier studies zijn er al

game). Dit vergt dus een hoge mate van onderling vertrou-

structurele oplossingen voor het probleem van de branche-

wen. Is dat vertrouwen er niet of in te geringe mate, dan zal

vervaging in beeld.

een lange termijn (productieve) inzet van de ene partij al
snel worden beantwoord met een korte termijn (distributie-



ve) inzet van de ander. Laatstgenoemde kan dan menen dat

Brancheverenigingen en vakbonden bediscussiëren in hun

die lange termijn inzet wordt misbruikt om enkel korte ter-

eigen organisaties en met hun achterban lange termijnbe-

mijn opbrengsten te realiseren. In zo’n situatie kan een

langen, maar het onderling overleg daarover blijkt al snel in

sfeer ontstaan waarin men elkaar dingen gaat verwijten en

een impasse te verkeren of in de richting van het vertrouw-

de kans op een impasse groot is (zie de figuur).

de distributieve onderhandelen te drijven.
In de bouwnijverheid gaat de poging van sociale partners



om lange termijnvisies over vernieuwing in de branche en

Uit de studie blijkt dat alle vier sectoren te maken hebben

de positie van de CAO met elkaar te bespreken het verst

met branchevervaging waardoor de grenzen tussen bran-

(in 2013). Alle stakeholders in de bouwnijverheid zien met

ches minder scherp worden en de pluriformiteit onder

name een toenemend aantal zzp’ers op de bouwplaats

bedrijven en werkenden in die branches toeneemt. Het

waardoor het fundament voor het O&O-fonds en het bereik

oprukkende zzp-schap in vooral het bouwbedrijf en de ICT-

van de bouw-CAO aan erosie onderhevig is. Immers, zzp’ers

sector is een voorbeeld van die grotere pluriformiteit die

betalen geen premie voor bedrijfstakeigen regelingen en

zelfs het draagvlak van een bedrijfstak-CAO kan bedreigen.

vallen niet onder de CAO. Bovendien kampt de sector (in

>>>
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2013) nog steeds met een daling van de werkgelegenheid

gevolg is van een confrontatie van het lange termijnbelang

als gevolg van de crisis. Het overleg tussen werkgevers en

van de werkgevers in de ggz om de CAO meer ‘markcon-

vakverenigingen over een toekomstbestendige CAO in de

form’ te maken en een korte termijnbelang van de vakbon-

bouw lijkt met een brede blik te beginnen, maar de druk

den om niet toe te geven aan aantasting van verworven rech-

van beide achterbannen blijkt groot. Vakbondsleden willen

ten (zoals de wachtgeldregeling die in 2013 op de agenda

de CAO-rechten behouden en bouwbedrijven wijzen op de

staat). Hierbij moet wel worden vermeld dat die lange ter-

te hoge kosten. Het belang van kostenreductie in de col-

mijnagenda van ggz-werkgevers niet zo duidelijk wordt inge-

lectieve voorzieningen wordt uiteindelijk wel breed gedra-

zet door GGZ Nederland vanwege veel onzekerheden in de

gen, maar toch slagen partijen er niet in om op termijn tot

omgeving van de branche. In tegenstelling tot de bouw, leidt

een gezamenlijk nieuw perspectief te komen. Er ontstaat

de impasse in de ggz niet tot een (distributieve) CAO. De

een impasse als werkgevers begin 2014 de bedrijfstakeigen

CAO-partijen zeggen van deze impasse te hebben geleerd

regelingen en de duurzame samenwerking met de bedrijfs-

door zich in 2015 te beperken tot distributieve onderhande-

takfondsen Arbouw en Fundeon opzeggen. Desondanks

lingen en deze via drie thematische werkgroepen meer te

lukt het de partijen om tot een nieuwe CAO te komen, ook

structureren. In die werkgroepen wordt wel eerst informeel

vanwege grote druk in de branche om er snel samen uit te

en inhoudelijk gediscussieerd, alvorens tot distributieve

komen en de ervaring en het belang van de stakeholders

uitruilen te komen. De issues over lange termijninvesteringen – zoals duurzame inzetbaarheid, sociale innovaties en
zelfsturende teams – blijven echter ‘veilig’ aan de overlegta-



fel rond het O&O-fonds zonder vertaling naar de CAO. Blijkbaar is het lastig om productieve onderhandelingen over



investeringen in de branche aan de CAO-tafel uit te ruilen.




De detailhandel (non-food) is een casus waarin de inzet van
beide partijen zich vanaf het begin richt op de korte termijnbelangen van continuering van bedrijfstak-CAO’s in de

in deze sector om tot compromissen te komen. Het resul-

branche, het afspreken van een collectieve loonsverhoging

taat is vooral gericht op beider korte termijnbelang, maar

en de werkgeversinzet om arbeidskosten te verlagen.

bestrijkt ook afspraken over duurzame inzetbaarheid en

Onderhandelingsprocessen blijken al lastig genoeg: stake-

invoering van een identiteitspas voor alle werkenden op de

holders aan beide kanten heroriënteren hun organisaties en

bouwplaats.

strategieën, CNV ondertekent uiteindelijk wel de CAO ‘Fashion Sport & Lifestyle’, maar FNV niet. De verhoudingen



tussen de CAO-partijen in de detailhandel worden geken-

Ook in de ggz zien de sociale partners dat er iets dient te

merkt door een laag onderling vertrouwen waardoor de

gebeuren dat verder gaat dan het afspreken van een col-

voorwaarde ontbreekt om een lange termijninzet tot een

lectieve loonsverhoging. ‘De koek in de branche moet niet

productief resultaat te laten komen.

worden opgegeten’ door verzekeraars en kabinetsbezuini-

De ICT-sector zet in op een licht institutionele overlegstruc-

gingen. De ggz staat sterk onder druk door budgetkortin-

tuur met zachte coördinatiemechanismen in de branche. In

gen, verdere marktwerking en decentralisatie in de zorg.

de open, pluriforme en multinationale context van de dyna-

Speltheoretisch zouden we kunnen beargumenteren dat de

mische ICT-wereld werkt het motto ‘zwaan kleef aan’ goed;

impasse in de CAO-onderhandelingen in de ggz in 2013 het

veel bedrijven monitoren de ontwikkeling van de ick-CAO
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nauwkeurig. Steeds meer ondernemingen passen de CAO-

wege het argument dat niet alle bouwbedrijven daar in

bepalingen in lichtere of zwaardere mate toe. Voor deze

gelijk mate van profiteren. Om deels aan dit probleem

bedrijven is het volgen van de CAO een indicatie van sterk

tegemoet te komen leunt het nieuwe opleidings-en ont-

werkgeverschap in een (verder) verkrappende arbeids-

wikkelingsinstituut (Volandis) meer op ingevoerde budget-

markt. De gestarte initiatieven van de branche op het ter-

ten voor individuele CAO-werknemers in de ondersteuning

rein van scholing en arbeidsmarkt kunnen een brug gaan

van hun duurzame inzetbaarheid.

slaan tussen de huidige vooral korte termijnoriëntatie van
bedrijven en de langere termijn.


Al met al zien we dat het sociaal overleg in de vier onder-



zochte sectoren ondanks de crisis en tijdelijke impasses

We kunnen concluderen dat het gedrag van de sociale

stand heeft gehouden, maar dat men er niet in is geslaagd

partners op brancheniveau sterk voortvloeit uit de ver-

een grote vernieuwingsslag te maken in de richting van een

trouwde patronen van het distributieve onderhandelings-

meer productief onderhandelingsresultaat. Wel is sprake

gedrag in de betreffende sectoren. In zowel de bouw- als

van pluriformiteit tussen de branches wat betreft coördina-

de ggz-casus is er sprake van een begin van (of een poging

tiemechanismen, slagkracht van de sociale partners, mate

tot) productief onderhandelen, maar zet dit niet door.

van wederzijds vertrouwen en de gerichtheid op korte en
lange termijnbelangen.
Als verklaring voor het feit dat het zo lastig is om tot pro-



ductief onderhandelen te komen, zien we een aantal pro-



gen over lange termijninvesteringen al snel aan tegen een



toekomstige baten en tegen beperkingen in wederzijds ver-

blemen waarop men stuit. Ten eerste lopen onderhandelinonzekerheidsprobleem over de grootte en verdeling van de
trouwen. In de tweede plaats wordt het gedrag van de sociale partners op brancheniveau sterk ingegeven door distributieve onderhandelingsgewoonten uit het verleden, hoewel

Daarbij speelt ook nog een ander mechanisme een rol.

ze beseffen dat innovatie en lange termijnvisies in het sociaal

Leden van brancheverenigingen in de bouw, ICT en ggz zien

overleg nodig zijn. Hoe breder de agenda’s die worden inge-

wel het algemene belang van scholing en duurzame inzet-

zet, hoe lastiger het onderhandelingsproces tussen en bin-

baarheid, maar vrezen ook dat de baten van branchebrede

nen de partijen wordt. En als laatste geldt dat dit onderzoek

investeringen vooral bij andere partijen dan zijzelf zullen

plaatsvond in een context van economische krimp, waarin de

neerslaan. Het risico daarop is groter naarmate de kosten

neiging bestaat nog sneller naar distributieve onderhande-

van de investering hoger zijn en de toekomstige baten

lingen over een smalle agenda te trekken. Nu de economie

onzekerder. Dit hold-up probleem zien we het duidelijkst in

weer groeit, zou het minder lastig moeten zijn om te inves-

de ICT-sector, waar bedrijven zeer bewust zijn van het grote

teren en productief te onderhandelen.

belang van scholing gedurende de gehele loopbaan, maar
door de hoge onderlinge concurrentie niet toekomen aan
gezamenlijke investeringen op brancheniveau. In de bouw
zien we – onder druk van een deel van de achterban van
Bouwend Nederland – een correctie op eerder ingevoerde
bedrijfstakeigen regelingen voor opleidingen, mede van-

Noten
1 Zie de onderzoekrapportage en de daarin gebruikte bronnen: Kracht van
Branches, AIAS & AWVN, Den Haag, 2017.
2 Hier haken wij aan bij ‘A Behavioral Theory of Labor Negotiations’ van Walton and McKersey (1965) die ‘Distributive Bargaining’ (zero-sum game) van
‘Integrative Bargaining’ (variable sum game) onderscheiden.
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Marc van der Meer is verbonden aan SBB te Zoetermeer en aan Reflect/Tilburg Law School.
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Vlaamse sociale partners komen met actieplan

Kwaliteit van de arbeid
moet omhoog
   

            
                
 
Al in het ‘Pact van Vilvoorde 2001, 21 doelstellingen voor

A

vrouwen, kansengroepen en bijzondere gezinssituaties.’

de 21ste eeuw’ spraken sociale partners en overheid over

Voor elk van de vier werkbaarheidsdimensies zijn grenzen

de werkbaarheid (zie kader op p. 46) af dat die in 2010 sub-

bepaald die aangeven of de situatie al dan niet problema-

stantieel hoger moest zijn. Daartoe is een werkbaarheidsmo-

tisch is of zelfs acuut problematisch.

nitor ontwikkeld door de Stichting Innovatie & Arbeid, een
onderzoeksgroep van nu dertien personen, verbonden aan



de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV, zie kader

In 2016 is de werkbaarheidsgraad 51%. Het aandeel werk-

op p. 48). Met behulp van de monitor is in 2004, 2007, 2010,

nemers met een werkbare baan is daarmee significant

2013 en 2016 onderzocht hoe de werkbaarheid ervoor staat.

gedaald ten opzichte van 2013 (54.6%). Tussen 2004 en

In 2009 is in het ‘Pact 2020, een nieuw toekomstpact voor

2010 verbeterde de werkbaarheidsgraad van 52,3% naar

Vlaanderen’ zelfs gesteld hoe hoog de werkbaarheid moet

54,3%. De werkbaarheidscijfers lopen dus achter op de

worden: ‘Zowel de werkbaarheid van werknemers als van

afspraken in het PACT 2020 dat een groeipad uitstippel-

zelfstandigen groeit jaarlijks gemiddeld met minstens 0,5

de naar 60% werkbaar werk in 2020 (voor werknemers, we

procentpunt. De werkbaarheidsgraad verhoogt voor werk-

laten de zelfstandigen verder buiten beschouwing). De

nemers daardoor tot minstens 60% in 2020, en komt voor

grootste achteruitgang geeft de indicator ‘psychische ver-

zelfstandigen in 2020 zo dicht mogelijk bij 55%. Dit impli-

moeidheid’. De cijfers voor 2016 en 2013 zijn: ‘niet pro-

ceert dat voor de afzonderlijke werkbaarheidsdimensies

blematisch’ 65,8 en 70,7% en ‘problematisch’ 34,2 en

(psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leer-

29,3%. ‘Acuut problematisch’ scoort 12,3 en 9,6% van de

mogelijkheden en werk-privé-balans, Tabel 1) hogere groei-

respondenten. Ook ‘welbevinden in het werk’ en ‘werk-

cijfers gescoord worden. Bijzondere aandacht gaat naar

privé balans scoren lager dan in 2013 en niet hoger dan in
2004. Alleen ‘leermogelijkheden’ blijft langzaam stijgen.
Cijfers over sectoren, mannen/vrouwen, ouderen/jonge-

Frank Pot is emeritus hoogleraar sociale innovatie Radboud Universiteit
Nijmegen.

ren en kansengroepen zijn uiteraard in het onderzoeksrapport te vinden.1

>>>
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Indicator

Omschrijving

Psychische vermoeidheid

De mate waarin de door psychosociale arbeidsbelasting opgebouwde (mentale) vermoeidheid recuperabel is dan wel leidt tot spanningsklachten en verminderd functioneren (problemen met) werkstress.

Welbevinden in het werk

De mate waarin werkenden door de aard van de job(inhoud) werkbetrokken zijn/blijven
dan wel gedemotiveerd raken (problemen met) werkbetrokkenheid en motivatie.

Leermogelijkheden

De mate waarin men door formele opleidingskansen en de dagdagelijkse ervaring op de
werkplek zijn competenties al dan niet op peil kan houden en verder ontwikkelen voor
de inzetbaarheid op langere termijn (onvoldoende) kansen op bijblijven/competentieontwikkeling.

Werk-privé balans

De mate waarin de taakeisen in de werksituatie al dan niet belemmerende effecten hebben op de handelingsmogelijkheden in de thuissituatie (problemen met de) combinatie van arbeid met privéleven.

Tabel 1. Overzicht werkbaarheidsdimensies en -indicatoren Vlaamse werkbaarheidsmonitor

Deze tegenvallende resultaten worden uitvoerig besproken

voorzitter Ann Vermorgen van vakbond ACV zei bij de pre-

in de SERV en in een ‘participatie-event’ met werknemers

sentatie van het actieplan: ‘Gezien de dalende werkbaar-

en zelfstandigen, ook in hoorzittingen met experts uit bin-

heidscijfers willen de sociale partners niet bij de pakken blij-

nen- en buitenland. Ondergetekende was daarvoor uitge-

ven zitten. Samen met de Vlaamse overheid willen zij werk-

nodigd.

nemers, werkgevers, zelfstandige ondernemers, bedrijven

Twee zaken vielen positief op. Ten eerste werden de oorza-

en sectoren ondersteunen en versterken om een versnel-

ken van de slechtere uitkomsten niet alleen en ook niet in
de eerste plaats gezocht in de privésfeer van werknemers
(‘druk-druk-druk’, sociale media, enz.). Ten tweede werden

Werkbaarheid en werkbaarheidsgraad

de oplossingen niet alleen en ook niet in de eerste plaats
gezocht in het zelf beter omgaan met stress (goed slapen,

Het begrip werkbaarheid heeft betrekking op een oorzaak-

bewegen, tijd-management, mindfulness, enz). De gesprek-

gevolg-keten: het verwijst enerzijds naar de kenmerken van

ken gingen vooral over hoe risico’s kunnen worden verkleind

en mogelijke risico’s in het werk en anderzijds naar de

die in de werksituatie voorkomen en die in de Werkbaar-

gevolgen van dit werk voor het welzijn van werkenden.

heidsmonitor worden onderzocht (Tabel 2).

De werkbaarheidsgraad is een samengesteld cijfer dat aangeeft welk percentage van de werknemers een job heeft



die voldoende leermogelijkheden biedt, goed te combine-

Als antwoord op de tegenvallende werkbaarheidscijfers

ren is met het privéleven en geen aanleiding geeft tot

zetten de Vlaamse sociale partners samen hun schouders

werkstress of motivatieproblemen.

onder een ‘Actieplan Werkbaar Werk’2. Toenmalig SERV-
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Indicator

Omschrijving

Werkdruk

De mate van arbeidsbelasting vanuit kwantitatieve taakeisen, zoals werkvolume, werktempo, deadlines.

Emotionele belasting

De mate van arbeidsbelasting vanuit contactuele taakeisen, bijvoorbeeld bij omgang met
klanten (patiënten, leerlingen) of coördinatieopdrachten.

Taakvariatie

De mate waarin de functie-inhoud een afwisselend takenpakket omvat en beroep doet
op vaardigheden van de betrokkene.

Autonomie

De mate waarin men invloed heeft op de planning en organisatie van het eigen werk –
‘regelmogelijkheden’.

Ondersteuning directe

De mate waarin men door de directe chef adequaat gecoacht en sociaal gesteund wordt.

leiding
Arbeidsomstandigheden

De mate waarin men blootgesteld wordt aan fysieke inconveniënten in de werkomgeving
en aan lichamelijke belasting.

Tabel 2. Overzicht risicovelden en indicatoren

ling hoger te schakelen voor werkbaar werk. Er gebeurt al

volle Vlaamse stimuleringsprogramma ‘Flanders Synergy’,

heel wat rond werkbaar werk, maar het komt er nu op aan

dat min of meer hetzelfde doet als het voormalige Neder-

zoveel mogelijk werkenden, bedrijven en sectoren concre-

lands Centrum voor Sociale Innovatie (2006 - 2012). ‘Een

te stappen te laten zetten. Enkel zo kunnen we erin slagen

innovatieve arbeidsorganisatie is een belangrijk onderdeel

om mensen met goesting langer aan de slag te houden.’

van het werken aan werkbaar werk. De Vlaamse sociale

Daartoe pakken ze met 32 acties en engagementen de

partners willen een innovatieve arbeidsorganisatie dan ook

kwaliteit van de banen in Vlaanderen aan. Zo stellen ze een

versneld ingang doen vinden in Vlaamse ondernemingen

werkbaarheidsscan voor, een laagdrempelige doorlichting

en organisaties. Nieuwe inzichten en kennis inzake werk-

op maat van ondernemingen en organisaties die uitwijst

baar werk en een innovatieve arbeidsorganisatie (waaron-

waar de werkbaarheidsschoen precies wringt. De resultaten

der ‘goede voorbeelden’) moeten hiertoe blijvend worden

kunnen bedrijven en organisaties op weg helpen bij het

verzameld en zo breed mogelijk worden verspreid. De

opstarten van een traject en het uitwerken van werkbaar-

Stichting Innovatie & Arbeid zal een Train the trainer-pro-

heidsacties. Een nieuw op te richten werkbaarheidsfonds

gramma ontwikkelen rond een innovatieve arbeidsorgani-

moet voor een financieel duwtje in de rug zorgen. Verder

satie en werkbaar werk, om zo de sociale partners en ande-

willen ze meer aandacht voor een coachende en waarde-

re instanties te ondersteunen in hun werkzaamheden. De

rende leiderschapsstijl.

sociale partners nemen ook het engagement om via hun
eigen kanalen (netwerkwerkmomenten en vormingssessies)



nog meer in te zetten op dit thema.’ Een communicatie-

Het overkoepelende concept is ‘Innovatieve Arbeidsorga-

campagne moet een breed publiek informeren en enthou-

nisatie’ (IAO) dat al enige tijd in gebruik is bij het succes-

siasmeren.
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Christelijk Vakverbond van België), ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond) en
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vende stem.

Van de overheid vragen de sociale

logie aan werkbaar werk. Onderlinge

partners om dit actieplan in zijn alge-

kruisbestuiving tussen technologie/

meenheid te ondersteunen en daar-

industriële wetenschappen enerzijds

naast een extra inzet voor betere kin-

en sociale/menswetenschappen ander-

deropvang en betere bereikbaarheid

zijds is volgens de sociale partners een

van bedrijven. Het werkbaarheidsfonds

must.’

zal politiek het meest gevoelig zijn.
Los van dit actieplan heeft de Vlaam-



se overheid dit jaar een oproep gepu-

Het is uitzonderlijk dat sociale partners

bliceerd voor projecten ‘Anders Orga-

het eens worden over kwantitatieve

niseren’, waarvoor eigen budget en

doelstellingen, over onderzoek dat de

ESF-geld wordt ingezet.

ontwikkelingen moet monitoren en

Het ligt volgens de opstellers van het

dan ook nog eens over een actieplan

actieplan voor de hand om afspraken

als de resultaten tegenvallen. Uiteraard

en acties op te nemen in de (op dit

zijn daarmee niet alle belangenver-

moment 30) sectorconvenanten. Dat

schillen verdwenen. Laten we hopen

zijn protocollen van samenwerking

dat die de uitvoering van het actieplan

tussen de sectorale sociale partners

niet frustreren.
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en de Vlaamse regering over actuele
thema’s.
Ten slotte wordt veel belang gehecht
aan kennisopbouw. ‘De sociale partners zijn ook vragende partij voor multidisciplinair onderzoek en/of samenwerking rond de bijdrage van techno-

Noten
1 Ria Bourdeaud’hui, Frank Janssens en Stephan
Vanderhaeghe. Vlaamse werkbaarheidsmonitor
2016 –werknemers. Stichting Technologie &
Arbeid, Brussel, januari 2017.
2 SERV, Actieplan Werkbaar Werk. Samen een
versnelling hoger voor werkbaar werk. Brussel,
6 november 2017.
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