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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
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Ledenorganisatie of kiezen voor algemeen belang

Hoe maak je de vakbond
weer sterk?


             
             

Om het heden te begrijpen moeten we het verleden ken-

O

nen, wordt vaak gezegd. Laten we daarom aan de hand van

samenleving. De Duitse vakbeweging is het meest typische voorbeeld hiervan.

een typering van vakbewegingen van Richard Hyman

De drie archetypen zijn gecentreerd rond de markt, klasse

terugkijken naar de wortels van de Nederlandse vakbewe-

of de samenleving. De FNV wordt binnen dit model ge-

ging. Hyman, voormalig professor arbeidsverhoudingen

plaatst als een vakbond die het meest neigt naar oriënte-

aan de London School of Economics, beschrijft in zijn boek

ring op de samenleving. Het poldermodel met haar over-

‘Understanding European Trade Unionism’ uit 2001 drie

leginstituties en de sociale akkoorden zijn hier uitingen van.

historische archetypes van vakbonden in de geïndustriali-

Maar ook de wettelijke inbedding van CAO’s, de sterke lan-

seerde wereld. In Engeland en de VS ziet hij vakbonden die

delijke invloed en de zwakke aanwezigheid van vakbonden

zich vooral kenmerken als marktgeoriënteerde organisaties.

in bedrijven, de decennia van loonmatiging in het alge-

Het belang van leden staat voorop en het optimaliseren van

meen belang en het streven naar het vermenselijken van

hun arbeidsvoorwaarden is de belangrijkste doelstelling.

het kapitalisme binnen haar grenzen. Als we met deze type-

Een tweede archetype vind je met name terug in het zuiden

ring in ons achterhoofd kijken naar de manieren waarop de

van Europa. Het gaat om vakbonden die zichzelf identifice-

Nederlandse vakbeweging de dilemma’s waar ze voor staat

ren als klassenorganisatie. De vakbeweging is een strijdmid-

het hoofd biedt, dan geeft dit ons handvatten in het den-

del voor een andere maatschappij waarin de sociale verhou-

ken over de consequenties van deze keuzes.

dingen tussen arbeid en kapitaal zijn geherdefinieerd. In
Nederland wordt dit ook wel syndicalisme genoemd.



Het derde archetype vakbeweging organiseert zich rond

Het eerste dilemma is de dalende organisatiegraad die de

haar rol in de samenleving. Zij ziet zichzelf als sociale

tegenmacht en legitimiteit vermindert. In 1960 was nog

partner en medevormgever op nationaal niveau van de

meer dan 40% van de werknemers lid van een vakbond, nu
zitten we op een organisatiegraad lager dan 17%. Een

Saskia Boumans is promovenda aan de Universiteit van Amsterdam en
werkt bij de FNV als beleidsadviseur.

gevolg is dat de onderhandelingsmacht vermindert. Plat
gezegd: de hoeveelheid (economische) hinder die vakbon-
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den kunnen mobiliseren en veroor-

vaak, maar is wel regelmatig onder-

zaken is verminderd. Werkgevers kun-

werp van discussie. Ook het aanbie-

nen daardoor makkelijker hun agenda

den van individuele dienstverlening

doorduwen. Bijvoorbeeld door geen

en kortingen via het lidmaatschap zijn

CAO met de vakbond af te sluiten,

manieren om dit in te vullen. Vooral het

zoals Jumbo en Action hebben ge-

CNV en de Unie profileren zich op hun

daan. Of door het aantal vakantie-

websites als individuele belangenbe-

dagen, de toeslagen, de hersteltijd

hartiger. Bij de FNV zijn de jaren van

voor ouderen te verminderen, de

‘uw persoonlijke zaakwaarnemer’ al

werkweek uit te breiden met de

even voorbij, en dat zien we ook terug

zaterdag en de werkdag op te rekken

op haar website. Hier is veel en promi-

naar tien of elf uur per dag. We zien

nent aandacht voor maatschappelijke

het in tientallen zo niet honderden

vraagstukken en collectieve acties.

CAO’s in meer of mindere mate ge-

Opvallend is wel dat bij de redenen om

beuren.

lid te worden alleen individuele dienst-

Ook de legitimiteit van de vakbewe-

verlening wordt genoemd.

ging staat onder druk door het afne-

Ook organising is een manier om de

mende ledental. Meestal wordt hier-

waarde van het lidmaatschap te ver-

mee bedoeld dat de hoeveelheid

groten. Denk hierbij aan de focus op

inspraak die de bonden hebben op

ledenwerving, op het opbouwen van

de inrichting van de economie en de

comités waarin actieve leden de inzet

vormgeving van arbeidsvoorwaarden

van het vakbondswerk bepalen en

niet meer in verhouding staat tot het

het voorrang geven aan ‘diepgevoelde

aantal leden dat ze heeft. Ze heeft een

en breed gedragen issues’. De laatste

te grote broek aan. Overigens wordt

jaren zien we ook dat vakbonden

deze mening niet zelden verwoord

meer nadruk leggen op ‘de wil van de

door werkgeversorganisaties en (ide-

leden’ of het ‘belang van onze leden’

ologisch) verwante organisaties, par-

bij het uitleggen van beleid en keuzes.

tijen dus die belang hebben bij het

Een recent voorbeeld is het standpunt

de-legitimeren van de werknemers-

van de FNV voor het niet-tekenen van

vertegenwoordiging.

CAO’s waarbij niet het algemeen be-

lang of het belang van alle werkne-



mers wordt gebruikt, maar het leden-

Laten we eens kijken op welke manier

belang het genoemde argument is.

hierop wordt gereageerd en welke
gevolgen dit heeft.



Eén optie die door bonden wordt ver-

Vanuit de politiek daarentegen is er

kend, is het vergroten van de waarde

juist druk om de waarde van het lid-

van het lidmaatschap. Bijvoorbeeld

maatschap te verminderen. Opvallend

door alleen-voor-ledenafspraken te

is dat het feitelijke draagvlak voor

maken in CAO’s. Dit gebeurt (nog) niet

CAO’s onder werknemers en werkge-
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vers in Nederland al jaren groot en stabiel is. Toch vindt een

van haar kracht en macht een positie verwerft op de onder-

meerderheid van de Tweede Kamer dat vakbonden (nog)

handelingsmarkt over arbeidsvoorwaarden is sterk afhanke-

beter het algemeen belang moeten dienen door alle werk-

lijk van haar organisatiegraad en mobilisatiemogelijkheden.

nemers te consulteren en te laten stemmen bij CAO-onder-

Er wordt dan, zoals bij organising en het bedrijvenwerk uit

handelingen. Dit zal het draagvlak van de CAO, de legitimi-

de jaren ‘70 en ‘80, gebouwd aan zogenaamde pockets of

teit voor de rol van de vakbeweging en de aansluiting van

resistance. Groepen leden die in een sector of bedrijf pro-

de wensen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden bij

beren om de machtsbalans te veranderen en steun te krij-

ondervertegenwoordigde groepen vergroten, is het idee.

gen van een meerderheid of aanzienlijke minderheid van

We lezen dit bijvoorbeeld terug in de brief van toenmalig

de werknemers. Een vakbond heeft bij deze werkwijze een

minister Asscher aan de Tweede Kamer eind 2015. Hij

duidelijk profiel nodig en het is arbeidsintensief.

schrijft dat er veel steun is voor het CAO-stelsel, maar ‘Desalniettemin is het draagvlak van de vakbonden een zorgpunt in de zin dat daarbinnen bepaalde groepen werkenden die op de arbeidsmarkt steeds belangrijker worden zijn
ondervertegenwoordigd, zoals zzp’ers, jongeren, allochtonen en flexwerkers.’ Opvallend hierbij is dat de argumenten die Asscher gebruikt voor een niet onbelangrijk deel
zijn georganiseerd door de overheid zelf. ‘Decentralisering





arbeidsvoorwaardenvorming en flexibilisering op de arbeidsmarkt’ zijn overheidsbeleid sinds begin jaren ‘90.
De brief volgt op een SER-advies ‘Vergroting van draagvlak

Een dergelijke strategie staat haaks op het naoorlogse

voor CAO’s’ dat op vraag van de Kamer in 2013 is uitgevoerd.

model waarin de Nederlandse vakbeweging zich commit-

In dat advies, dat wordt gesteund door werkgevers- en werk-

teerde aan het dienen van het algemeen belang. Op basis

nemersorganisaties, wordt geconcludeerd dat CAO’s moeten

van haar rol als sociale partner heeft ze decennia een promi-

worden voorgelegd aan alle werknemers en niet alleen aan

nente plek gehad in de landelijke stuurkamer. De laatste

de leden van de ondertekenende vakbonden. Alle drie de

jaren staat de positie van de sociale partners evenwel onder

vakcentrales geven in het advies aan, en herhalen dit in de

druk. Enerzijds omdat ze er onderling niet goed uitkomen,

jaren hierna, dat zij dergelijke brede consultaties steunen.

maar ook omdat er een toenemend aantal stemmen in de

CNV en de Unie laten sinds een aantal jaar inderdaad ook

Tweede Kamer is die het sociaal partnerschap niet zo’n grote

niet-leden stemmen. De FNV vult de brede consultatie

rol wil geven als medevormgevers van Nederland.

anders is. Zij haalt informatie, wensen en standpunten op bij

Een terugkeer naar de leden als machtsbasis komt dus niet

alle werknemers voorafgaand aan onderhandelingen, infor-

uit de lucht vallen. Maar het is wel een risicovolle strategie

meert alle werknemers, maar laat het stemmen aan de leden.

om te gebruiken in een periode dat er juist veel ledenverlies is. Het vermindert de aanspraak die de vakbond kan



doen op haar rol als sociale partner omdat het algemeen

Wat betekenen beide keuzes? De nadruk op de waarde van

belang wordt ingeruild voor het ledenbelang. Het verwijt

het lidmaatschap en de individuele wensen van leden komt

dat vakbonden wordt gemaakt dat ze enkel de insiders op

sterk overeen met het archetype van de vakbond dat in de

de arbeidsmarkt vertegenwoordigen krijgt bij een dergelij-

VS en Engeland dominant is: de vakbond als marktpartij

ke strategie meer zeggenschap. Een flankerende doelgroe-

waar de behoeften van leden centraal staan. Een vakbond

penaanpak is daarom in ieder geval nodig om de eenzijdi-

die zich primair als ledenorganisatie opstelt en zich op basis

ge samenstelling van het ledenbestand op te heffen.
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werkgevers om met niet-representatieve vakbonden CAO’s

De tweede strategie die door vakbonden wordt toegepast

af te sluiten, is het maar de vraag of de belangen van werk-

is om het belang van lidmaatschap te verminderen door

nemers goed gediend blijven.

ook niet-leden zeggenschap over de inhoud en geldigheid
van een CAO te geven. Het gevolg hiervan is dat het de rol



van vakbonden verandert, en in die zin gaat het wel dege-

Het tweede dilemma is de versplintering van de arbeids-

lijk om een stelselverandering. Een vakbond zit nu als een

markt waardoor de collectieve basis onder werk vermindert.

vereniging van werknemers aan de onderhandelingstafel,

De versplintering zien we terug in de organisatie van arbeid

maar zal dan meer een rol krijgen als organisatiebureau of

waardoor de inrichting van de arbeidsmarkt en de samen-

consultancy firma die alle wensen van alle werknemers zo

stelling van de actieven op de arbeidsmarkt (zzp’ers, arbeids-

goed mogelijk vertaalt. Dit vermindert de (ideologische)
ruimte voor op waarden gebaseerde vakbonden zoals we
dat nu kennen. De identiteit van CNV, FNV en de Unie verschillen en deze verschillen legitimeren het bestaan van
drie vakcentrales. Door het lidmaatschap geven leden uitdrukking aan hun voorkeur voor een soort vakbond, en in
meest vergaande vorm, ook aan het soort arbeidsmarkt en
arbeidsverhoudingen die zij willen.





Een ander nadeel van deze strategie is dat het free-ridersprobleem wordt vergroot. Niet-leden hebben niet alleen
baat bij de CAO die tot stand komen door het werk van een

migranten, jongeren-in-opleiding) mede is veranderd.

vereniging waar ze geen lid van zijn, ze mogen óók over

De sterk versplinterde arbeidsmarkt stelt de vakbeweging

inhoud en geldigheid bepalen. In dit scenario blijft alleen

voor een aantal keuzes. Om er maar één te noemen: wie

de individuele belangenbehartiging over als members-only

vertegenwoordigt ze? Werknemers (klasse), alle potentiële

voordeel. Hiermee begeeft de vakbond zich op een volle

werkenden (samenleving) of alleen leden dan wel een nauw

juridische markt waarin ze zal moeten concurreren met

gedefinieerde beroepsgroep binnen een sector (markt)?

andere aanbieders.

FNV en CNV hebben deze vraag formeel beantwoord door

Een ander indirect gevolg van een dergelijke strategie

alle werkenden te willen organiseren, ook zzp’ers en jonge-

betreft de financiering van het CAO-stelsel. Vakbonden zijn

ren, en de FNV ook arbeidsmigranten. In de praktijk levert

ledenorganisaties die grotendeels draaien op hun contri-

dit spanningen op: is een werknemer de norm en zou een

buties. In een flink aantal sectoren is er daarnaast een

zzp’er eigenlijk ook een werknemer moeten worden? Zo

afspraak met werkgevers dat vakbonden voor het afsluiten

niet, waar ligt dan de grens van het ondernemerschap? Bij

van een CAO een financiële vergoeding krijgen, het zoge-

vrije tariefvorming? Zo ja, wordt de sociale zekerheid dan

naamde vakbondstientje. Als het CAO-stelsel op zo’n

opengesteld voor zzp’ers? Ook bij het organiseren van jon-

manier wordt aangepast dat er minder noodzaak is voor

geren dringen zich vragen op: de meeste jongeren die wer-

werknemers om lid te worden, dan dalen de inkomsten.

ken doen dat naast school of studie en ‘verdringen’ vanwe-

Het is niet gezegd dat vakbonden voldoende financiële

ge hun opleidingsniveau en behoefte aan flexibiliteit jon-

middelen kunnen genereren om hun collectieve werk te

geren die klaar zijn met school en werken voor de kost.

financieren met hun werk als juridische marktpartij. Daar-

Beide groepen hebben andere belangen. Voor arbeidsmi-

mee wordt de afhankelijk van het vakbondstientje groter.

granten gelden gelijkaardige vragen die zich situeren tus-

Als we dit combineren met de wettelijke mogelijkheid van

sen solidariteit en concurrentie.

>>>
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En dan zijn er nog de toegenomen verschillen tussen werk-

Een groot verschil met de situatie toen is echter dat de

nemers. In 2017 kende Nederland 1,2 miljoen werknemers

werkvloer nu een stuk minder eenduidig is. Er gelden meer-

zonder vaste arbeidstijden (546.000 oproep- en invalkrach-

dere CAO’s, vaak zijn er meerdere werkgevers actief, de

ten, 262.000 uitzendkrachten en 400.000 (tijdelijke) werk-

werkenden hebben een veelheid aan (arbeids)contracten.

nemers zonder vaste uren) en meer dan een half miljoen

Op de meeste werkplekken is er nog steeds een meerder-

werknemers die meerdere banen hebben of ook zzp’er zijn.

heid te vinden; het vakbondswerk zou zich op hen kunnen

Hun binding met de werkplek, collega’s en de werkgever is

concentreren. Een beperking is dat je je als vakbond dan

anders dan die van werknemers in vaste dienst.

erg identificeert met de insiders. Een andere mogelijkheid

Hieruit vloeit de vraag voort: hoe vertegenwoordigt een

is om in te zetten op bedrijfs-CAO’s of kop-CAO’s waarbin-

vakbond ál deze werkenden? Het zwaartepunt van de vak-

nen zoveel mogelijk werknemers en werkenden een plek
krijgen. Een dergelijke decentralisering van arbeidsvoorwaardenvorming past goed binnen het overheidsbeleid en



SER-afspraken van begin jaren ‘90, maar botst op de inten-



Een andere invulling van deze strategie is om, naast het



tie van de vakbeweging om het aantal CAO’s te beperken.
CAO-werk, vakbondswerk gerelateerd aan de werkplek te

ontwikkelen. Denk dan aan arbeidsomstandigheden, roosters, stijl van leidinggeven, conflicten – vaak onderwerpen
waar de ondernemingsraad over gaat. Als vakbond zal je
dan een onderscheidende positie naast de ondernemings-

beweging ligt, sinds ze afzag van een actieve rol van werk-

raad moeten verwerven.

nemers in het bedrijfsbeheer net na de Tweede Wereldoor-

Omdat de vakbond zich concentreert op het bedrijfsni-

log, bij het landelijk overleg en bij de CAO.

veau – en eventueel het sectorniveau – is het nodig om
meer leden te werven, omdat het aantal leden de hef-



boom is voor een marktpartij. Wat dat betreft correspon-

De laatste jaren vindt binnen de FNV een geanimeerde dis-

deert deze strategie sterkt met die van het vergroten van

cussie plaats over de genoemde dilemma’s, die elk andere

de waarde van het lidmaatschap. Beide kennen vergelijk-

gevolgen hebben voor het soort vakbeweging dat wordt

bare voor- en nadelen.

opgebouwd
Eén deel wil de werkvloer organiseren en ‘terug naar de



sectoren’. Vakbondsbestuurder Roel Berghuis verwoordt het

Tegenover de lijn Berghuis staan de protagonisten die vin-

in ‘De tijd van polderen is voorbij’ (Zeggenschap 2016/4) hel-

den dat de samenleving zich ontwikkelt als een Race naar

der: de bonden hebben de omslag van overleg naar onder-

Beneden. Met het actieprogramma Het Offensief willen ze

handelen niet onderkend. Vakbonden worden niet meer

de samenleving een andere kant op sturen. Ook zij stellen

gezien als ‘overlegpartner, maar als marktpartij’. Dan moet je

dat de macht van de multinationals zo groot is dat de

je ook zo gedragen. Snoeihard onderhandelen op bedrijfsni-

onderhandelingsruimte in de bedrijven en sectoren is ver-

veau is de enige optie om nog iets binnen te halen. Berghuis

minderd. Zij zien tevens dat elke poging om de positie van

stelt in feite een breuk voor met de ‘grote ruil’. Hij wil weg

werkenden te versterken wordt beantwoord door weer een

uit Den Haag en de bedrijven in. Het bedrijvenwerk uit de

nieuwe manier om loonkosten te verlagen. Deze race naar

jaren ’70 en ’80 is het voorbeeld van het soort vakbondswerk

beneden is niet alleen slecht voor werkenden, maar even-

dat dichtbij de leden op de werkvloer moet plaatsvinden.

goed voor werkgevers omdat ook zij worden meegetrok-

>>>
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ken in de wedloop van steeds goedkoper waardoor hun

landse model van moreel werkgeverschap waarbij er samen

winsten en de kwaliteit van de producten en diensten op

gezocht wordt naar oplossingen en gelijktijdig het herstel-

den duur onder druk komen te staan. Het antwoord van de

len van de machtsverhouding door het opnieuw opbouwen

FNV is daarom om te pogen – om samen met werkgevers –

van de vakbeweging. Een mogelijk knelpunt van deze stra-

de marktwerking terug te dringen in de aansturing van de

tegie is dat werkgevers (en overheid) geen interesse heb-

economie. Enkel door méér beschermende maatregelen

ben in het herstellen van het sociaal partnerschap. De ana-

kan er een ‘gelijk speelveld’ ontstaan waar op kwaliteit en

lyse dat óók werkgevers last hebben van de race naar

niet op kosten geconcurreerd wordt.

beneden zal op individueel niveau voor een aantal werkge-

Een voorbeeld hiervan is de brandbrief ‘Stop de race naar

vers kloppen, maar niet op macroniveau. Werkgevers zijn

beneden’ die door de drie vakcentrales in november 2016

als groep de afgelopen decennia bijzonder succesvol
geweest in het naar zich toe halen van kapitaal en in het
aangepast krijgen van wetgeving. Er is weinig reden om





aan te nemen dat werkgeversorganisaties de aangeboden
hand zullen aannemen.


De drie archetypen van vakbonden die Hyman schetst in
zijn boek zijn mooie handvatten om de discussies en dilemma’s waar de Nederlandse vakbeweging mee worstelt te
begrijpen. De Nederlandse vakbeweging kent diepe wor-

aan werkgeversvoorman Hans de Boer en Mariëtte Hamer,

tels in het archetype ‘samenleving’, waarbij de vakbewe-

voorzitter van de SER, is overhandigd. Hierin worden werk-

ging onderdeel is van sociaal partnerschap en een kapita-

gevers en overheid opgeroepen om ‘samen met ons aan de

lisme met een menselijk gezicht nastreeft. Bij het oplossen

slag te gaan om tot voorstellen te komen hoe deze trend

van de dilemma’s zien we dat terug op velerlei manieren,

te keren’ zodat ‘werkenden én ondernemers niet door

maar niet toevallig vindt een deel van de oplossingen

moordende concurrentie tegen elkaar worden uitgespeeld,

waarnaar gekeken wordt haar oorsprong in de Angelsaksi-

maar samen kunnen bouwen aan nieuwe perspectieven

sche vakbondswereld. De vakbond organiseren als markt-

voor Nederland.’

partij heeft ook hier aanhangers. De arbeidsmarkt functio-

Het algemeen belang, namelijk het opbouwen van een

neert meer en meer als een handelsmarkt, dus dat die prak-

samenleving waarin plek is voor iedereen en waarin ieder-

tijken terug te vinden zijn in de tegenstrategieën is niet

een bijdraagt, is het argument en de rechtvaardiging van

gek. Bovendien is al decennia het neoliberalisme met haar

de vakbondseisen in deze aanpak. We zien dat ook terug in

marktdenken het dominante discours.

de drie thema’s van Het Offensief: het verhogen van het

Wat we niet of nauwelijks terugzien in de discussies is de

sociaal minimum, eerlijke pensioenen en echte banen. Alle

vakbond als klassenorganisatie. Heel vreemd is dat niet:

drie de thema’s gaan verder dan het realiseren van verbe-

de vakbonden die vandaag actief zijn in Nederland heb-

teringen voor de eigen leden (markt), tasten niet de

ben in tegenstelling tot bonden in België of Frankrijk

machts- en bezitsverhouding aan (klasse) en zijn gericht op

geen historische banden met vakbonden met een syndi-

het verbeteren van de positie van werkenden en niet-wer-

calistische praktijk. Het zou de moeite waard zijn om ook

kenden (maatschappij).

uit deze traditie te putten in het nadenken over oplossin-

De vakbeweging heeft een hoge inzet met deze strategie:

gen, al was het maar om onze mogelijkheden niet op

een fundamentele verandering die terugleidt naar het Rijn-

voorhand te beperken.

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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DE STAKENDE
ZZP’ER


het. Zelfstandigen hebben geen CAO en moeten zelf over

   

arbeidsvoorwaarden onderhandelen. Het is dan ook niet zo

         
   

vreemd dat FNV Zelfstandigen maar weinig leden heeft.


Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden voor de bond om



aantrekkelijker te worden voor zzp’ers. De afgelopen jaren

    

hebben ontevreden zelfstandigen regelmatig gestaakt, bij-



vakbonden deze zzp’ers ondersteunen, werkt dit wellicht

voorbeeld bij PostNL en zeer recent nog Uber. Wanneer
positief uit voor het ledenaantal van deze vakbonden.

Het is ondertussen een bekend verhaal: de achterban van de

H

Maar hebben zzp’ers wel stakingrecht? Volgens de recht-

bonden bestaat vooral uit 40-plussers met een vast arbeids-

bank Midden-Nederland niet. Die heeft geoordeeld dat de

contract. Dat deel van de arbeidsmarkt wordt steeds kleiner,

zelfstandige pakketbezorgers van PostNL geen collectief

en mede daardoor verliezen de bonden leden. Het is dan

actierecht hebben (ECLI:NL:RBMNE:2015:5373). In mijn

ook belangrijk voor de vakbeweging aan te sluiten bij de ver-

scriptie ‘De stakende zzp’er’ kom ik tot een andere conclu-

anderingen op de arbeidsmarkt om nieuwe leden te kunnen

sie, namelijk dat zzp’ers wel degelijk collectief actie mogen

werven. Een grote vijver met heel veel vissen wordt gevormd

voeren.

door de ongeveer miljoen zzp’ers, en dan met name de

In de eerste plaats is volgens de rechtbank artikel 6 lid 4

zzp’ers die het moeilijk hebben. Uit cijfers van het Centraal

Europees Sociaal Handvest (ESH) – waar werknemers hun

PlanBureau – van begin 2016 – blijkt dat ongeveer 100.000

stakingsrecht op baseren – niet geschreven voor zelfstandi-

van de bijna 800.000 zzp’ers waar naar is gekeken alle zeilen

gen. In de oorspronkelijke wettekst van het artikel wordt ech-

moeten bijzetten om rond te kunnen komen. Bovendien heeft

ter gesproken over ‘workers’; dit zou in het Nederlands eer-

niet iedere zzp’er vrijwillig voor zijn zelfstandigheid gekozen:

der moeten worden vertaald met ‘werkenden’ dan met

bijna een kwart van de zzp’ers voelt zich gedwongen om

‘werknemers’. Zelfstandigen kunnen worden aangemerkt als

zzp’er te zijn omdat hij niet als vaste werknemer aan het werk

werkenden. Dit is ook geaccepteerd door de instantie die

kon, aldus onderzoek van zzpenquete.nl. Het is dus goed

toezicht houdt op het naleven van het ESH: het Europees

denkbaar dat een deel van deze zelfstandigen wat hulp van

Comité voor Sociale Rechten. Dus als het stakingsrecht geldt

een vakbond zou kunnen gebruiken. Grote vraag is alleen:

voor werkenden, vallen zelfstandigen daar ook onder.

wat kan de vakbond voor hen betekenen? Niet veel, zo lijkt


In de tweede plaats gaat de rechtbank in de uitspraak verDiewertje van Kesteren is masterstudent rechtsgeleerdheid.

der ook niet in op andere mogelijkheden voor zzp’ers om

13

Winnaar scriptieprijs van de vakbeweging
Diewertje van Kesteren heeft op 14 februari uit handen van FNV-voorzitter Han Busker de scriptieprijs
voor de vakbeweging ontvangen. Haar scriptie ‘De stakende zzp’er’ behandelt volgens de jury een voor
de vakbeweging relatief nieuw en belangwekkend vraagstuk: de mogelijkheden en belemmeringen van
zzp’ers om zich te organiseren, collectief actie te voeren en collectief afspraken te maken. De scriptie
bevat uitgebreide en doorwrochte juridische analyse van dit onderwerp. De jury vindt het een aangename verrassing dat Van Kesteren op basis van feiten en argumenten durft te stellen dat een uitspraak
van een Nederlandse (lagere) rechter onjuist is. Dat getuigt van een gezonde kritische instelling, die
nodig is om nieuwe jurisprudentie te laten ontstaan.

te kunnen staken. Die zijn er wel. Er kan verwezen worden

Het EHRM heeft zich in het verleden bij de interpretatie van

naar artikel 11 Europees Verdrag voor de Rechten van de

EVRM-normen meerdere keren aangesloten bij ILO-verdra-

Mens (EVRM). Dit artikel ziet eigenlijk toe op (vak)vereni-

gen. Wanneer het EHRM in dit geval de ILO-conventies en

gingsvrijheid, maar het Europees Hof voor de Rechten van

hun uitleg zou volgen, zouden in ieder geval de vakvereni-

de Mens (EHRM) heeft beslist dat hier ook een collectief

gingsvrijheid en het recht op collectief onderhandelen voor

actierecht onder valt, omdat dit onlosmakelijk met elkaar

zelfstandigen onder de reikwijdte van artikel 11 EVRM val-

is verbonden (EHRM 21 april 2009, 68959/01). Als zzp’ers

len. Nu deze rechten zo nauw met het stakingsrecht zijn

de vrijheid hebben zich te verenigen, dan volgt hieruit dat

verbonden, is de kans groot dat het stakingsrecht dan ook

zij ook een recht hebben om collectief actie te voeren.

aan zelfstandigen toekomt.

Vraag is dan of zzp’ers die verenigingsvrijheid inderdaad
hebben. Daarvoor kan verwezen worden naar de Interna-


Een andere juridische uitspraak die erop duidt dat zzp’ers
stakingsrecht hebben, is het Panhonlibco-arrest (Hoge



Raad 15 januari 1960, NJ 1960/84). Dit arrest was de eerste



toegekend aan werknemers, ondanks dat er nog geen sta-



kingsrecht wordt gezien als een wanprestatie van de geslo-

uitspraak van de Hoge Raad waarin een stakingsrecht werd
kingswet was. Hoewel een staking door mensen zonder staten overeenkomt, voegde de Hoge Raad een uitzondering
toe: er is geen sprake van een wanprestatie wanneer de
omstandigheden waaronder werknemers moeten werken,

tional Labour Organization (ILO). Deze organisatie heeft

‘van dien aard zijn dat naar heersende rechtsovertuigingen

onder andere een comité ingesteld van experts die per staat

in redelijkheid van de werknemers niet kan worden gevergd

onpartijdige evaluaties leveren over de toepassing van gera-

dat zij hun werk voortzetten.’ Een beroep van zzp’ers op dit

tificeerde verdragen. Het comité verschaft zo veel informatie

arrest zou kunnen worden ondersteund door te betogen

over hoe ILO-verdragen moeten worden toegepast. Hoewel

dat doorwerken niet van hen kan worden gevergd op

het comité zich nog niet expliciet heeft uitgelaten over

grond van de redelijkheid en billijkheid of een beroep op

zzp’ers, benadrukt het comité dat alle werkenden – zonder

overmacht.

enig onderscheid – het recht hebben om vakverenigingen op
te richten en zich daarbij aan te sluiten. Bovendien heeft het



comité uitgesproken dat zelfstandigen ook collectief moeten

Het lijkt me dus duidelijk dat aan zzp’ers een collectief

kunnen onderhandelen, ook al is ze zich ervan bewust dat in

actierecht toekomt. Maar wat hebben zzp’ers daar aan?

Europa strenge mededingingsregels gelden.

Worden zij doorbetaald gedurende een staking? En hoewel

>>>
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de ILO vindt dat zij collectieve afspraken mogen maken,

ook onder het begrip ‘ondernemingen’. De jurisprudentie

kunnen zij dat ook in de praktijk?

is dus helder: zzp’ers kunnen op dit moment geen collec-

Allereerst de doorbetaling. In beginsel is de opdrachtgever

tieve afspraken maken over bijvoorbeeld het minimumloon.

van een zzp’er niet verplicht om door te betalen wanneer

De Autoriteit Consument en Markt liet er met een in febru-

er niet wordt gewerkt. In de praktijk wordt ook naar creatie-

ari 2017 gepubliceerde leidraad ook geen misverstand over

ve oplossingen gezocht om toch inkomsten te verkrijgen. Zo

bestaan dat tariefafspraken voor zzp’ers verboden zijn.

werd door bezorgers van Deliveroo in Londen een social
media campagne gevoerd onder hashtags als #slaveroo. Via



deze manier werd ruim 13.000 pond ingezameld waardoor

Toch is er hoop. De laatste jaren wordt er, ook in politiek

de stakers een eigen stakingskas creëerden waaruit zij hun

Den Haag, meer aandacht besteed aan de positie van

staking konden financieren. Vakbonden zouden hierop in

zzp’ers en vooral de vraag of zij bepaalde minimumrechten

kunnen springen en ervoor kunnen kiezen zzp’ers een ver-

zouden moeten krijgen. Met een gezaghebbende instantie

goeding te betalen uit de stakingskas.

als de ILO, die vindt dat het collectieve onderhandelings-

Dan het recht om collectieve afspraken te maken. De rechter

recht wel degelijk ook aan zelfstandigen moet toekomen

is daar duidelijk over. In het bekende FNV Kiem-arrest (Hof

– ondanks het Europese mededingingsrecht – is het niet

van Justitie EU 4 december 2014, ECLI:EU:C:2014:2411)

ondenkbaar dat binnenkort de FNV Kiem leer (iets) versoe-

werd beslist dat collectieve overeenkomsten met werkne-

peld wordt. De bal ligt nu bij de rechters. Zullen zij binnen-

mersorganisatie die ook opkomen voor de belangen van

kort ook toestaan dat zzp’ers collectief kunnen onderhan-

aangesloten zelfstandigen in strijd zijn met het kartelverbod

delen en op die manier effectief gebruik kunnen gaan

uit het mededingingsrecht. Een kartel is een verboden

maken van een stakingsrecht? Voor de rechten van zzp’ers

afspraak tussen ondernemingen om niet met elkaar te con-

en de rol die een vakbond eventueel voor hen zou willen

curreren en volgens het Hof van Justitie vallen zzp’ers dus

vervullen, zou dit een positieve wending zijn.

Op de website www.zeggenschap.info

Ook is er een speciaal gedeelte voor

vindt u onder meer:
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•

Het digitaal archief sinds 2006

•
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•

Brondocumenten waar artikelen in

•
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•

Naslagfunctie van relevante docu-
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menten
•

Meer publicaties van uitgeverij Zeg-

Nog geen abonnee? Schrijf u in op

genschap

de website en ontvang het volgende
nummer gratis!

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

Willen we leren? Dan gaan
we leren!


 


Het moet maar eens klaar zijn, dat eindeloze gepraat over

H

werkzoekende. Hiermee komt het onderwerp loopbaanre-

‘een leven lang ontwikkelen’ en ‘waarom komen ze maar

gie prominent op de agenda van de werknemer zelf. Dit

niet in beweging’. We weten allemaal dat wanneer banen

betekent uiteraard niet dat de context geen rol meer speelt.

veranderen, meebewegen noodzakelijk is. En dat het ver-

De werkende zal zijn loopbaan meer moeten gaan sturen,

volgens machtig ingewikkeld is om zelf, in onze eigen

maar heeft steun en vertrouwen én middelen en actieve

banen de juiste besluiten te nemen. We weten ook dat er

begeleiding nodig vanuit zijn omgeving.

best wat voor de hand liggende oplossingen zijn. Dat vak-

Loopbaanbegeleiding speelt zich af in het krachtenveld van

bonden, werkgevers, overheid, UWV, regio’s, sectorinstitu-

individu en samenleving. Het fungeert als een ‘interface’

ten en opleiders daar al druk mee experimenteren. Maar

tussen de persoon en zijn maatschappelijke kansen en

het lijkt zo lastig de puzzelstukken in elkaar te passen. Hoe

mogelijkheden en raakt daarmee automatisch aan de

zorgen we dat de welwillende werkende z’n weg vindt in de

bestaande kansenongelijkheid in een samenleving. Watts

veelheid van (banen)plannen en diensten?

(2015)1 stelt dat loopbaanbegeleiding, zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt, een inherent politiek proces is.



Waarbij de hamvraag is of de begeleiding kansenongelijk-

De verantwoordelijkheid voor de loopbaan is in de afgelo-

heid bevestigt dan wel vermindert.

pen decennia verschoven naar het individu. Deze verschui-

Watts heeft een indeling ontwikkeld van vier benaderingen

ving hangt samen met de verschuiving van baan- naar werk-

voor loopbaanbegeleiding. De focus kan liggen op het

zekerheid. Werkzekerheid draait om inzetbaarheid, scho-

individu of de samenleving, en de interventie kan zich rich-

ling en transitievaardigheden. Omdat het bij werkzekerheid

ten het handhaven van de status quo of het veranderen in

om opeenvolgende werkgevers of dienstverbanden gaat,

een vooropgestelde richting. De vier benaderingen zijn

ligt de bal om daarvoor te zorgen bij de werknemer of

weergegeven in figuur 1.
Loopbaanbegeleiding kenmerkt zich meestal door een

Karlien Haak is directeur van James. Jouke Post is docent theorie en
methoden loopbaanbegeleiding aan de Saxion Hogeschool (HRM). Tevens
is hij verbonden aan James als loopbaanspecialist.

accent op het individuele niveau. In de figuur valt dit te
plaatsen in de liberale dan wel de progressieve benadering.
Binnen de liberale (en non-directieve) benadering wordt de

begeleiding opgevat als een proces van individuele

de individuele belangen van werkenden of werkzoekenden

bewustwording, terwijl in de progressieve benadering het

te dienen zonder enige vorm van verandering in de (infra)

individu ook in emancipatoire zin wordt aangesproken. Het

structuur en werking van de instituties rond onderwijs en

individu wordt bewust (gemaakt) van de ongelijke kansen

arbeid. Zij willen loopbaanbegeleiding positioneren als een

en mogelijkheden in onderwijs en arbeid en wordt gehol-

instrument om kritisch tegenwicht te bieden aan de eenzijdi-

pen deze obstakels te overwinnen.

ge verantwoordelijkheid die bij het individu wordt gelegd
voor de eigen levensloop en loopbaan. Want juist deze een-



zijdigheid vergroot ook de kansenongelijkheid. Het vermo-

In de tweede groep van benaderingen is de vraag of

gen om met deze verantwoordelijkheid om te gaan is name-

bestaande instituties op het terrein van onderwijs en arbeid

lijk ongelijk verdeeld: loopbaanzelfsturing en zelfregie zijn

zich wel of niet moeten aanpassen. Wordt loopbaanbegelei-

(meta)competenties die theoretisch opgeleiden vaak beter

ding gezien als slechts een instrument om vraag en aanbod

beheersen dan praktisch opgeleiden. Het gaat er dan ook

bij elkaar te brengen, of draagt zij actief bij aan een veran-

om het systeem van arbeidsverhoudingen zo te beïnvloeden

dering? In de eerste, conservatieve benadering, wordt van

dat werkenden gelijke kansen in hun loopbaan hebben.

individuen gevraagd zich aan te passen aan de eisen van de

Om een voorbeeld te geven: de toekomst van werk en de

arbeidsmarkt. De voorstanders van een meer radicale opvat-

rol van automatisering en robotisering wordt in de status

ting over loopbaanbegeleiding stellen dat het onmogelijk is

quo-benaderingen deterministisch opgevat. Hooley2 pleit

Focus op de samenleving

Focus op het individu

Verandering

Radicaal (sociale verandering)

Progressief (individuele verandering)

Status quo

Conservatief (sociale controle)

Liberaal (non-directief)

Figuur 1: Vier politiek-ideologische benaderingen in loopbaanbegeleiding

>>>
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daarentegen voor een radicale rol voor loopbaanbegelei-

flinke impuls voor dit instrument. Sociale partners zijn nu aan

ding. In de geest en traditie van de vakbeweging van de

zet om goede afspraken te maken, dicht bij de werknemer.

19de eeuw wordt technologische verandering in deze visie

De overheid kan hierop aanvullen, zorgen dat iedereen recht

een motor voor het scheppen van waardig

werk3.

heeft op een leerrekening en dat er voor groepen met een
kwetsbare positie aanvullende middelen beschikbaar zijn.



Een leerrekening vervangt overigens niet de rol van oplei-

Werkenden zullen meer zelf moeten gaan sturen, maar het

dingsbudgetten bij werkgevers, collectieve opleidingsfond-

is onwenselijk dat zelfsturing leidt tot een ‘eenzaam en aan-

sen, of vouchers vanuit sectoren of overheid, maar is er een

sprakelijk’ zijn in de eigen loopbaan. Er zal een beweging

aanvulling op. Waar budgetten bij werkgevers en in oplei-

op gang moeten komen om te zorgen dat:

dingsfondsen bijdragen aan het versterken van vakman-

1.er voor werknemers middelen en mogelijkheden zijn om
zelf aan de knoppen van hun loopbaan te draaien;
2.het gesprek op gang komt en dat werkenden ergens
terecht kunnen met hun hulpvragen;
3.er een tegenstroom op gang komt tegen de doorgeslagen druk op werknemers om schapen met vijf poten zonder bestaanszekerheid te worden.
Vooralsnog kennen wij geen betere club om daarin het





voortouw te nemen dan de vakbeweging. Zij bevindt zich in
een unieke positie, op het snijvlak van individuele ondersteuning en collectieve beïnvloeding, die maakt dat zij

schap, is een leerrekening er vooral voor bredere talentont-

zowel punt 1, 2 als 3 kan helpen realiseren. Dat is ook de

wikkeling, voor echt duurzaam inzetbaar blijven op de

reden dat het CNV in 2014 James heeft opgericht.

arbeidsmarkt.





Om zelf aan de knoppen van de loopbaan te kunnen draai-

Het mag duidelijk zijn, dat ‘aan de knoppen draaien’ niet

en, heeft James de individuele leerrekening geïntroduceerd,

genoeg is. Er zijn meer puzzelstukjes die gelegd moeten

Daarmee hebben werkenden een eigen budget voor ont-

worden, en die werkenden helpen op tijd bij te sturen in

wikkeling, dat ze zowel over de jaren heen als van de ene

hun loopbaan. James experimenteert daar sinds 2014 mee.

naar de andere werkgever, kunnen meenemen en inzetten.

Hieronder noemen we de belangrijkste:

De werkgever stort het geld, en gaat er dus niet meer over.

• De werkvloer op. Het begint op de werkvloer. Daar moeten

Werkenden kunnen in alle vrijheid routes kiezen die niet

werkenden het ‘goede gesprek’ over hun loopbaan kunnen

zozeer hun baan of baas dienen, maar hun loopbaan en

voeren met baas of collega’s. Daar kan de leerambassadeur

lange termijn doelen. De individuele leerrekening is daarmee

(collega en vertrouwenspersoon), opgeleid en ondersteund

een voorbeeld van een (radicale) innovatie op systeemni-

vanuit de vakbeweging, aanmoedigen en op weg helpen.

veau, zie figuur 1, ten gunste van loopbaanzelfsturing. Het

Maar daar moet ook aan banen gesleuteld worden zodat ze

blijkt dat mensen met een eigen budget eerder investeren in

juist beter bij mensen passen (jobcrafting).

scholing. Inmiddels maken 1200 mensen gebruik van de leer-

• De weg wijzen én vereenvoudigen. Vervolgens moeten

rekening, en er liggen afspraken voor een leerrekening in de

werkenden de weg vinden. Onder meer door een toe-

CAO supermarkten en de CAO van ING. Nu de leerrekening

gankelijk digitaal platform4 waar ze met loopbaan- en

ook deel uitmaakt van het regeerakkoord, betekent dat een

leervragen terecht kunnen. En door onafhankelijk advies

Zeggenschap 2-2018

op fysieke locaties. De weg moet ook eenvoudiger wor-

• Zelfsturing is vaak nog een ver ideaal. Het ideaal is dat

den. Door bijvoorbeeld de kloof tussen dienstverlening

werkenden meer aan de knoppen van hun loopbaan zit-

aan werkenden (domein van sociale partners) en dienst-

ten, maar in de praktijk zijn er nog veel werkenden voor

verlening aan werkzoekenden (domein van overheid) te

wie de arbeidsmarkt te complex is. Zelf (digitaal) sollici-

slechten. Mensen moeten hun leerrekening bijvoorbeeld

teren is al een brug te ver, laat staan dat er een beweging

ook mee kunnen nemen in tijd van werkloosheid.

van onderop ontstaat waarin werkenden elkaar helpen.

• Iedereen een loopbaancoach. Geld en beperkte beschik-

• Werknemerspropositie versus de markt. Het is onnodig

baarheid moeten geen belemmering zijn om een coach te

en onwenselijk dat een werknemerspropositie als James

raadplegen. In de sector Detailhandel start op dit moment

marktpartijen verdrukt. Het feit dat de vakbeweging een

het programma Youfit@retail (vervolg op Loopbaansup-

goede voortrekker kan zijn, betekent natuurlijk niet dat

port Detailhandel), in de Bouw & Infra worden werkenden

alle dienstverlening bij één partij moet liggen. De kracht

uitgenodigd voor Duurzame Inzetbaarheidsgesprekken, in

van een loopbaanpartner zit juist in het obstakels wegha-

de motorvoertuigenbranche gaat een coachteam de gara-

len, de weg wijzen, versterken.

ges langs. Dat zijn stappen in de goede richting.
• Versterken van loopbaancompetenties. Wat er ook geor-



ganiseerd wordt aan toerusting, coaches en adviseurs

Een activistische werknemersbenadering van ‘leven lang ont-

zullen er naar moeten blijven streven dat werkenden niet

wikkelen’ en regie over de loopbaan, is hard nodig én haal-

afhankelijk worden, en zelf ook loopbaancompetenties

baar. Zo’n benadering zet sociale partners niet tegenover

ontwikkelen. Het doel kan niet zijn mensen van A naar B

elkaar, maar juist naast elkaar. Er moet nog veel gebeuren.

leiden, het gaat om eigenaarschap.

Vakbonden zullen moeten streven naar een brede gezamenlijke propositie voor werknemers, waarbij de progressieve en



de radicale benaderingen elkaar niet bijten maar juist ver-

De praktijk is altijd weerbarstiger dan de theorie. We noe-

sterken. Werkgevers zullen met vakbonden goede afspraken

men een aantal dilemma’s:

moeten maken over middelen die zelfregie versterken, en

• Wrijving tussen rol van dienstverlener en activist. Hoewel

hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het ruimte en rich-

de progressief-radicale route hard nodig is, levert dat

ting geven aan hun werknemers. De overheid zal ons moe-

natuurlijk ook wrijving op. Een loopbaandienstverlener –

ten helpen de kloof tussen werkend en werkzoekend te dich-

dicht op sociale partners – zal zijn focus moeten houden

ten, leerbudgetten duurzaam te faciliteren en bij te dragen

op de missie om naast werkenden te staan en obstakels

aan bewustwording. Wat ons betreft gaan we dit met elkaar

weg te halen, maar is in het organiseren van middelen en

regelen. We verheugen ons al op de spandoekteksten bij de

in projecten afhankelijk van onderhandelingen, arbeidsver-

volgende demonstratie voor meer leerbudget: ‘Willen we

houdingen, en dat kan de missie in de weg zitten.

leren? Dan gaan we leren!’

• Wie betaalt bepaalt? Totdat iedere werkende een eigen
budget heeft, zijn werkenden voor het beschikbaar stellen van middelen afhankelijk van hun werkgevers, sectorfondsen, en de overheid. Met als risico dat de agenda die
door de financier wordt nagestreefd – met legitieme doelen als behoud van talent, instroom in groeisectoren –
niet 1 op 1 strookt met de agenda van de werkende. De
vraag is hoe tegemoet te komen aan de agenda van de
één, zonder in te boeten op eigenaarschap van de ander.

Noten
1 Hooley, T. and Barham, L. (2015). Career Development Policy and Practice:
The Tony Watts Reader. Stafford: Highflyers.
2 Hooley, T. (2018). A War against the robots? Career guidance, automation
and neoliberalism. In: Career guidance for social justice. Londen: Routledge.
3 Zie ook: Dekker, R. en Freese, C. (2018). Samen werken met robots. Vakbeweging moet rol opeisen. Zeggenschap, nr. 1.
4 James ontwikkelt die route voor alle werkenden met www.loopbaancentraal.nl, geïnspireerd op onder meer het loopbaanplatform in Schotland
www.myworldofwork.co.uk
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Hoe je arbeidsgehandicapten
meer perspectief kunt bieden
             




Met veel enthousiasme werd in 2013 de basis gelegd voor

marktpartijen, en gemeenten noemen de regelgeving, de

een nieuw stelsel om mensen met een arbeidsbeperking

financiële risico’s en het gebrek aan kandidaten als redenen

aan het werk te helpen. In het Haagse Mondriaan college

voor de geringe resultaten.1

werd een historisch sociaal akkoord afgesloten. Daarin
werd afgesproken dat er gefaseerd tot 2026 125.000 extra

M



banen gerealiseerd zouden worden, verdeeld over de markt-

Hoewel er natuurlijk ook positieve verhalen te melden zijn,

sector (100.000 banen) en bij de overheid (25.000 banen).

is bijsturing en innovatie van het stelsel noodzakelijk. Van-

Daarnaast werden 30.000 beschutte werkplekken in het

uit de praktijk wordt de noodzaak gevoeld van een infra-

vooruitzicht gesteld.

structuur met kennis en mogelijkheden, specifiek gericht

Vijf jaar later moeten we vaststellen dat de route naar een

op mensen met een arbeidsbeperking en/of afstand tot de

inclusieve arbeidsmarkt nog lang en weerbarstig is. Zo

arbeidsmarkt. Zonder een dergelijke infrastructuur die kan

hebben de overheidswerkgevers de taakstelling niet

fungeren als start, tussenstation en/of duurzaam perspec-

gehaald waardoor de quotumregeling voor hen actief

tief vallen te veel mensen tussen wal en schip. Die infra-

wordt, en zijn in de afgelopen drie jaar slechts 735 beschut-

structuur is geen terugkeer naar de sociale werkvoorziening,

te werkplekken gerealiseerd. De totale werkgelegenheid

maar een innovatie naar een sociale netwerkeconomie. Zo’n

voor mensen met een arbeidsbeperking is in de afgelopen

sociale netwerkeconomie functioneert naast en in verbinding

jaren zelfs gedaald door de bezuinigingen op de sociale

met de reguliere economie, en bestaat uit bedrijven, coöpe-

werkvoorziening en de Participatiewet.

raties en instellingen die zich in het bijzonder richten op het

De overheidswerkgevers die hun taakstelling niet hebben

bieden van werk en begeleiding aan mensen met een

gehaald, geven onder andere als oorzaak aan dat ze zich in

beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt.

de afgelopen jaren gericht hebben op kerntaken en allerlei

De sociale netwerkeconomie in Nederland is in ontwikke-

ondersteunende werkzaamheden zijn uitbesteed aan

ling. Dat zien we vooral aan de groei van sociale ondernemingen. Bij sociale ondernemingen staat niet het maken
van winst voorop, maar gaat het om het nastreven van een

Bert Otten is adviseur bij Radar Advies.

maatschappelijke missie. Het verhogen van de participatie
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van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt komt daar-

van nieuwe alternatieven. Een jaar na het SER-advies stelde

bij vaak voor. Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 6000

het kabinet een actieprogramma op om sociaal onderne-

sociale ondernemingen, die inmiddels aan meer dan 75.000

men te bevorderen, maar kondigde geen wetgeving aan

mensen werk bieden, van wie naar schatting 30.000 men-

voor het erkennen van sociale ondernemingen.

sen met een arbeidsbeperking. Bekende Nederlandse socia-

Ook het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer willen aan de

le ondernemingen zijn Emma Safety Shoes, TaxiElectric,

slag met sociaal ondernemen. Eind april vond op verzoek

Greenfox, en Cycloon Post en fietskoeriers. Naast de groei

van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Kli-

van het aantal sociale ondernemingen is ook sprake van

maat een rondetafelgesprek plaats met ondernemers,

een stijging van het aantal reguliere bedrijven dat socialer

bestuurders en financiers over de vraag hoe het sociaal

willen ondernemen. Zo ontwikkelt zich van onderop een

ondernemen in Nederland gestimuleerd kan worden. De

sociale netwerkeconomie.

SER is daar op het ogenblik ook weer mee bezig. In zijn rol
als minister heeft Asscher namelijk nog om een vervolgad-



vies gevraagd over de vraag hoe publieke partijen, regulie-

Ondanks deze belangstelling en groei van sociaal en inclu-

re werkgevers en sociale ondernemingen kunnen samen-

sief ondernemerschap staan nog veel te veel mensen met

werken. Het is te hopen dat dit advies, dat nog dit jaar

een arbeidsbeperking en een afstand tot de arbeidsmarkt

moet verschijnen, de basis kan zijn om samen met het kabi-

langs de kant. Er is een extra inspanning nodig om de ambi-

net een nieuw sociaal akkoord, een Mondriaan 2, af te slui-

tie van een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

ten voor een sterke sociale netwerkeconomie.

Voormalig minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid vroeg in 2015 advies aan de SER. Die



constateerde dat sociale ondernemingen kunnen bijdragen

Daarbij kunnen sociale partners en de overheid zich laten

aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Wel gaf de

inspireren door kennis en ervaringen uit het buitenland.

SER aan zich grote zorgen te maken over de ontwikkelin-

Want Nederland, ooit gidsland op het terrein van de socia-

gen rondom beschut werk. De Raad stelde vast dat de

le werkvoorziening, blijft achter bij andere EU-lidstaten,

afbouw van de SW-bedrijven sneller gaat dan de opbouw

waar de sociale economie een sector is met specifieke wet-

>>>
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geving, een eigen infrastructuur en een eigen bestuurlijke

Ontbureaucratiseer de uitvoering

organisatie. Zo kent Vlaanderen een minister voor Sociale

Het systeem van taakstellingen voor gemeenten en onder-

Economie, hebben Finland en Denemarken inmiddels wet-

nemingen is goed, maar we hebben de uitvoering erg com-

geving voor sociale ondernemingen en is in Zweden naast de

plex gemaakt. Terwijl ontschotten het doel was, zijn er weer

sociale werkvoorziening sprake van een groei van het aantal

nieuwe schotten ontstaan waardoor mensen tussen wal en

sociale coöperaties. In meer EU-landen is de coöperatie als

schip dreigen te vallen. Zo constateert het Toezicht Sociaal

sociale ondernemingsvorm herontdekt, met name in Italië

Domein dat het aantal gehandicapte jongeren dat thuis zit

waar specifieke wetgeving voor sociale coöperaties is ont-

zonder uitkering en een baan groeit2. Het kan en moet sim-

wikkeld. De sociale coöperaties zijn verplicht minimaal

peler. De route van het huidige kabinet door met 20.000

30% personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te

beschutte werkplekken extra te komen en deze te financie-

nemen, en de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in een

ren door het bestaande systeem van loonkostensubsidies

nationale collectieve arbeidsovereenkomst. In 2011 telde Ita-

te vervangen door loondispensatie is in dit kader onwense-

lië 11.294 sociale coöperaties, waar 365.000 mensen aan het

lijk. Het zorgt voor extra bureaucratie en voor een ongelij-

werk waren. Hoewel wij ook in Nederland een groei kennen

ke behandeling van werknemers met een arbeidsbeper-

van sociale coöperaties kennen, zijn ze veelal nog niet eco-

king.

nomisch zelfstandig en ook kwetsbaar.
Investeer in publieke (basis)banen



De sociale netwerkeconomie bestaat onder meer uit een

Om werkelijk een inclusieve arbeidsmarkt tot stand te bren-

stelsel van basisbanen voor mensen met een grote afstand

gen is een investering in werkgelegenheid en een bijsturing

tot de arbeidsmarkt. Dat zijn nieuwe ondersteunende banen

van de bestaande wetgeving en het instrumentarium drin-

in bijvoorbeeld zorg, welzijn, onderwijs, gefinancierd door

gend noodzakelijk. We zullen wat aan retro-innovatie moe-

gemeenten. Zo heeft de gemeente Den Haag in 2017 1000

ten gaan doen. De ervaring en kennis van de infrastructuur

zogenaamde STiP-banen gecreëerd. STiP staat voor Sociaal

van de sociale werkvoorziening moeten we gebruiken en

Traject in Perspectief, en het gaat hier om bijvoorbeeld extra

innoveren naar een sociale netwerkeconomie. Hiervoor zijn

hulp op scholen, in de zorg of op sportvelden. Gemeenten

de volgende maatregelen van belang:

zullen de mogelijkheden moeten krijgen om deze banen
structureel te kunnen financieren.

Erken en faciliteer sociale ondernemingen
Nederland kent nog geen wettelijke erkenning voor socia-

Zorg voor duurzaam en eerlijk werk

le ondernemingen. Met een wettelijke erkenning kunnen

Voor werknemers in de sociale netwerkeconomie dienen vol-

deze ondernemingen beter gefaciliteerd worden, waardoor

waardige arbeidsvoorwaarden te bestaan. Hoewel in het

het bijdraagt aan een groei van het sociaal ondernemen.

sociaal akkoord hier wel afspraken over zijn gemaakt, bestaat
er nog steeds geen CAO voor beschut werk. Ook blijken voor

Versterk de regionale infrastructuur en samenwerking

veel instromers uit de Participatiewet de garantiebanen van

De samenwerking tussen gemeenten, UWV, werkgevers

korte duur. Duurzaam werk is juist zo belangrijk voor mensen

en werknemers in de arbeidsmarktregio’s moet beter. De

met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

arbeidsmarkt houdt niet op bij gemeentegrenzen. Van belang is dat een regionale infrastructuur van sociale werkbedrijven in stand blijft die als interface op de arbeidsmarkt
kan functioneren met werkplekken, detachering en begeleiding voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt.

Noten
1 Rijksoverheid, Ervaringen gemeenten met de Participatiewet, 2017.
2 Steeds meer jonggehandicapten zitten thuis zonder uitkering, De Volkskrant, 24 april 2018.
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daarnaast verbonden aan het Internationaal
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Overheid krijgt échte CAO

Laat minister niet zelf
onderhandelen

               

            

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechts-

O

arbeidsvoorwaarden na 1 januari 2020 voortzet.’ Klinkt in

positie ambtenaren (Wnra) volgens plan in werking. Ieder-

beide berichten onzekerheid, misschien zelfs angst voor

een is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen. Zo

veranderingen door en de neiging om alles zoveel moge-

verscheen in maart het ‘Draaiboek implementatie Wnra’,

lijk bij het oude te laten? Ook de speciale website van het

dat dient als leidraad voor gemeenten en aanverwante

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

organisaties om de wet in te voeren. De wet is het sluit-

benadrukt dat er eigenlijk niet zo veel verandert. Simone

stuk van de gelijkstelling van arbeidsverhoudingen in pri-

Roos, die als directeur-generaal Overheidsorganisatie op

vate en publieke sectoren. De arbeidsvoorwaarden voor

het ministerie verantwoordelijk is voor de invoering van

ambtenaren en onderwijspersoneel die onder wet vallen

de wet verzucht dat er veel ‘spookverhalen’ de ronde

(leger, politie, rechterlijke macht en politieke ambtsdra-

doen. Zij wijst er nadrukkelijk op dat er ook zaken niét ver-

gers zijn ervan uitgezonderd) worden dan niet langer

anderen: ‘We blijven ambtenaren en de Ambtenarenwet

geregeld door de Ambtenarenwet, maar door dezelfde

blijft van toepassing op bijvoorbeeld het integriteitsbe-

wetgeving die geldt voor werknemers in de particuliere

leid.’ Het bijbehorende animatiefilmpje wijst er op dat

sector. Dat betekent ook dat échte CAO’s er aan staan te

ambtenaren na de invoering van de wet nog steeds geen

komen!

geschenken mogen aannemen. Alsof dat in private secto-

Dat houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. De kop

ren schering en inslag zou zijn.

boven een bericht op de website van FNV Overheid uit
2014 luidt: ‘Normalisatie en CAO… wat staat jou te wach-



ten?’ En uit een recenter bericht uit 2017 op de website

Ook sociale partners, werkgevers bij de overheid en in het

van de VNG: ‘Op basis van de verkenning concluderen het

onderwijs, hun organisaties en de vakbonden van over-

College voor Arbeidszaken en het VNG-bestuur dat het

heids- en onderwijzend personeel, lijken zich nog niet zo

het meest wenselijk is dat de VNG haar huidige rol in de

goed raad te weten met de gevolgen van de wet. Die
brengt met zich mee dat zij échte CAO’s gaan afsluiten.
CAO-partijen bij de overheid en in het onderwijs kunnen

Henk Strating en Wilco Brinkman zijn partners bij HS Arbeidsvoorwaarden.

op dit gebied van private sectoren en bedrijven leren.
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Zodat ze zich niet aan dezelfde stenen hoeven te stoten!

naar is zeer politiek geworden. In zekere zin kunnen de

Er valt veel over te zeggen, we beperken ons hier tot drie

bonden hun onderhandelingen net zo goed verplaatsen

‘lessen’.

naar de Trêveszaal, de vergaderzaal van de ministerraad.

De eerste les: treedt de komst van échte CAO’s met open

Dát kan nú veranderen! In particuliere sectoren en bedrij-

vizier en vooral met een open mind tegemoet, wees er niet

ven voert de hoogste leiding ook niet zélf CAO-onderhan-

bang voor en benut de mogelijkheden voor verandering en

delingen! Laat de minister de financiële ruimte vaststellen,

vernieuwing. Ervaring in particuliere sectoren en bedrijven

niet zélf onderhandelen.

leert hoe moeilijk het is om CAO’s met een jarenlange
geschiedenis te vernieuwen en aan te passen bij verande-



ringen. Dat gaat vaak met conflicten gepaard. Veranderen

Deze laatste les vraagt enige toelichting. Want als de minis-

en vernieuwen van CAO’s blijkt steeds weer te leiden tot

ter niet meer onderhandelt, maar wel de financiële ruimte

angst voor verlies en de neiging om vast te houden aan wat

bepaalt? Kunnen we dan wel spreken van échte CAO-onder-

men heeft. Met als gevolg dat bestaande CAO’s zelfs drei-

handelingen? Of onderhandelen vakbonden dan met stro-

gen te verdwijnen of te worden omgezet in arbeidsvoor-

mannen en -vrouwen die zonder mandaat opereren? Op dit

waardenregelingen met de eigen ondernemingsraad.

punt zou de overheid een les kunnen leren van de zorg-

 

De tweede les gaat over het onderhandelingsproces.

sectoren. Die beschikken elk jaar over de zogeheten OVA,

Stop traditionele onderhandelingen en breng CAO’s parti-

de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling.

cipatief en co-creatief tot stand. Dat betekent dat de

Die wordt op een wettelijke basis afgeleid van de gemid-

onderhandelaars van CAO-partijen de rol van regisseur

delde loonkostenontwikkeling in Nederland. Daardoor

van het proces op zich nemen. Dat schept ruimte voor

beschikken zorgsectoren jaarlijks over een redelijke loon-

gebruikers van de CAO’s, medewerkers, leidinggevenden

ruimte, die ze zo mogelijk zelf kunnen vergroten door

en management om zélf bij te dragen aan de inhoud van

verbetering van de arbeidsproductiviteit.

hún CAO’s. In de particuliere sector zijn inmiddels goede
voorbeelden van sectoren en bedrijven die deze omslag



hebben gemaakt, zoals openbare bibliotheken, zwem-

Dit systeem werkt al meer dan een kwart eeuw en heeft er

baden en een pensioenuitvoerder. In de publieke sector is

mede toe geleid dat grote CAO-acties in zorgsectoren niet

de laatste CAO Provincies op deze wijze tot stand gekomen.

of nauwelijks voorkomen. Waarom wordt deze systematiek, die de overheid zelf in de jaren ’80 van de vorige



eeuw ontwikkelde, niet ook toegepast op de overheids-

De derde les is speciaal voor de sector Rijksoverheid: laat

en onderwijssectoren? Zodat ook zij ieder jaar verzekerd

de minister niet langer aan de CAO-tafel toe! Het mandaat

zijn van een redelijke loonruimte, die gerelateerd is aan

om te kunnen onderhandelen met de bonden moet hij

de gemiddelde loonkostenontwikkeling in Nederland. Dat

halen bij de ministerraad. De positie van de rijksambte-

zou de normalisering compleet maken!
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Trends in medezeggenschap

Vernieuwing is maatwerk

  
 

De medezeggenschap in Nederland is in beweging. Steeds

D



meer organisaties experimenteren met nieuwe vormen,

Het vernieuwen van de medezeggenschap is voor elke orga-

waarbij de klassieke OR zich ontwikkelt tot een OR die de

nisatie een zoektocht. Bestuurder en OR trekken samen op

medewerkers aan het woord laat. Dat kan door de achter-

om de vorm te vinden die het beste aansluit bij hun visie en

ban vooraf te raadplegen over bijvoorbeeld een advies dat

doelen. Daarbij laten ze zich inspireren door wat andere

gegeven moet worden, of door het stimuleren van direct

organisaties doen. Het veld is veelkleurig en de varianten

overleg tussen management en medewerkers.

zijn talrijk. Er zijn haast geen twee organisaties waar de ver-

Er zijn verschillende redenen voor die vernieuwingsdrang.

nieuwing van de medezeggenschap er hetzelfde uit ziet.

Zo kan het een reactie zijn op de decentralisatie van zeg-

Inmiddels tekenen zich enkele trends af waarlangs de ver-

genschap. Dat zien we met name bij organisaties in de zorg

nieuwing plaatsvindt.1

en de overheid, waar termen als zelfsturing en zelforganisatie wijzen op een beweging dat bevoegdheden lager in

Klein en slim

de organisatie komen te liggen. Medewerkers worden

Het gaat hier om het onderscheid tussen meedenken over

meer en eerder betrokken zowel bij veranderingen in hun

het beleid van de organisatie en de praktische uitvoering

dagelijkse werk als bij het beleid. Deze versterking van de

ervan. Veel klassieke OR’en besteden voornamelijk aan-

directe participatie van medewerkers vraagt om een herij-

dacht aan praktische uitvoeringskwesties op de werkvloer.

king van de rol van de OR.

Bestuurders missen dan soms een sparringpartner voor de

Een ander reden om de medezeggenschap te vernieuwen,

koers op hoofdlijnen. De trend is om een aparte (kleinere)

kan voortkomen uit onvrede over het functioneren van de

groep van OR-leden te maken die zich richt op strategische

OR. Sommige OR’en kampen met een stoffig imago, ande-

vraagstukken. Deze groep (soms kern-OR genoemd) be-

re hebben een gebrek aan kandidaten waardoor de legiti-

spreekt met de bestuurder de koers van de organisatie en

miteit onder druk komt te staan. Ook is er dikwijls onvrede

denkt vroegtijdig mee bij belangrijke besluiten. Naast de

over de inhoudelijke kwaliteit van het overleg. Zo ervaren

kerngroep voor het strategische beleid functioneren vaak

veel bestuurders dat hun OR zich te sterk richt op procedu-

andere groepen (commissies) die zich concentreren op

res, terwijl er juist behoefte is aan inhoudelijke dialoog met

praktische vraagstukken en op de uitvoering van het be-

de OR.

leid.
Een voorbeeld is De Wever, een instelling voor ouderenzorg. De OR heeft vijftien leden, van wie er acht de com-

Camiel Schols en Coby Franken zijn trainer/adviseur bij SBI Formaat.

missie Strategie vormen. Deze commissie heeft gedele-

Zeggenschap 2-2018

geerde bevoegdheden en overlegt
met de raad van bestuur over strategische en instellingsbrede thema’s.
Besluitvorming vindt plaats in de
gehele OR. De andere zeven OR-leden
zijn ieder voorzitter van een ORcommissie. Deze commissies behandelen locatiegebonden onderwerpen.
Tevens bevorderen ze de ontwikkeling van de zelfstandige teams. De OR
heeft formeel recht op zestien zetels.
De ruimte van de niet ingevulde zetel
wordt benut voor de aanstelling van
twee coaches, die onder meer intervisie begeleiden.
Poten in de modder
Hier gaat het om het actief raadplegen en betrekken van de achterban,
wat structureel onderdeel van zijn
werkwijze wordt. Het kan gaan om
(mondelinge of schriftelijke) raadplegingen van alle betrokkenen of van
een klankbordgroep. Daarnaast zijn er
OR’en die mensen uit hun achter-

ban vragen om actief mee te werken
bij het voorbereiden van adviezen. Dit
gebeurt vaak in projectgroepen met
OR-leden en achterbanleden.

Zo kent de Raad voor Medezeggenschap van ABN AMRO een participantenpool van 150 medewerkers. De
Raad put uit deze pool voor hulp
bij bijvoorbeeld het voorbereiden
van adviezen. En de OR van de Prinsenstichting organiseert regelmatig
‘eigenwijze dagen’, die goed worden
bezocht. Medewerkers en OR-leden
gaan dan actief aan de slag met een
actueel thema. De OR neemt de opbrengst mee in zijn adviezen.

>>>
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vrij om eigen keuzes te maken en oplossingen op maat te

Handen op de rug
Hier neemt de OR een regierol en laat de inhoudelijke mede-

zoeken. Buurtzorg organiseert participatie via discussies op

zeggenschap over aan de medewerkers zelf. Medewerkers

een online-community en via bijeenkomsten van de mede-

worden door managers direct betrokken bij de voorberei-

werkers met de directie. Vraagstukken over de koers en de

ding van besluiten. De OR houdt inhoudelijk de handen op

ontwikkeling van de organisatie komen hier open op tafel.

de rug en bewaakt de procedure. OR en bestuurder voeren

Elke medewerker kan deelnemen, zijn mening geven en

dan samen de regie: bij welk vraagstuk is inbreng van het

voorstellen doen. Als medewerkers dit wensen, stelt de

personeel gewenst en hoe organiseren we die? Deze aanpak

directie een projectgroep in die formeel (volgens de WOR)

slaagt alleen als het hele management dit actief steunt.

advies of instemming uitbrengt. In de praktijk is dit nu twee

Bij Abrona bevatten de advies- en instemmingsaanvragen

keer voorgekomen.

voor de OR een participatieparagraaf. Die beschrijft hoe de
medewerkers in de voorbereiding worden betrokken, en wat



met hun inbreng is gedaan. En de OR van ZIENN is klein,

Elke organisatie die de kwaliteit van de medezeggenschap

heeft focus op het strategisch beleid en houdt via contact-

wil verbeteren staat nu voor de vraag wat het best bij de

personen voeling met de achterban. Binnen de instelling is

eigen organisatie past. Wanneer de OR daarover de discus-

een kerngroep die bestaat uit twee OR-leden en twee

sie voert, is het belangrijk om het doel van de medezeg-

managers. Deze groep kiest en organiseert per thema de

genschap voor ogen te houden. Waar moet de medezeg-

meest passende vorm van medezeggenschap. Veel vraag-

genschap binnen onze organisatie aan bijdragen, en hoe

stukken worden bij de teams neergelegd. Of er wordt een

draagt de vernieuwing hier aan bij?

projectgroep gevormd met medewerkers en managers.

We onderscheiden drie doelen van medezeggenschap: (1)
waarde toevoegen aan besluitvorming, (2) bijdragen aan

Verder zonder OR

verbinding, en (3) bieden van tegenmacht.2

Er zijn organisaties die aan de weg timmeren zonder OR,

Waarde toevoegen aan besluitvorming gebeurt door mede-

omdat de directe dialoog met de medewerkers al integraal

werkers te horen zodat hun ervaringen, wensen en belangen

deel uitmaakt van de overlegstructuur. Om formeel te kun-

worden meegewogen in het proces van besluitvorming. Bij-

nen werken zonder OR, is toestemming nodig van de SER.

dragen aan verbinding in de organisatie vloeit hieruit voort.

Hoewel dit niet vaak voorkomt, is dit wel een interessante

Dialoog die recht doet aan ieders belevingen en belangen

ontwikkeling.

leidt immers tot verbinding tussen top en werkvloer en tus-

Eén van de organisaties die zonder OR werkt, is Buurtzorg.

sen medewerkers onderling. Het bieden van tegenmacht is

Hier hebben kleine zelfsturende teams maximale zeggen-

van een andere orde. Om te voorkomen dat macht van

schap over het dagelijkse werkproces. De medewerkers zijn

bestuurders ontaardt in machtsmisbruik, is een systeem

Trend 1: Klein en slim
Trend 2: Poten in de modder

Waarde toevoegen aan

Bijdragen aan

Bieden

de besluitvorming

verbinding

van tegenmacht

+

–

–

+

+ en –

+

Trend 3: Handen op de rug

+ en –

+

–

Trend 4: Verder zonder OR

+ en –

+ en –

–

Tabel 1: Kansen (+) en bedreigingen (–) van vernieuwingen in het licht van de bedoeling van medezeggenschap
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nodig dat de nodige tegenmacht biedt. De ondernemings-

staan. Ook kun je je afvragen of een OR die samen met de

raad kan daarvoor zorgen, onder andere doordat hij de rech-

bestuurder de regie voert zijn onafhankelijkheid kan behou-

ter kan laten toetsen of de bestuurder bij het nemen van zijn

denen en voldoende tegenmacht kan bieden.

besluit alle belangen in redelijkheid heeft afgewogen.
In tabel 1 kijken we of de vier trends een kans of bedrei-

Verder zonder OR

ging vormen voor de drie doelen van medezeggenschap.

Directe participatie kan zeker waarde toevoegen en zorgen
voor meer verbinding in de organisatie. Maar er is ook een

Klein en slim

groot risico aan verbonden. Wie bepaalt bij welke besluiten

Het werken met een deskundige kerngroep biedt zeker kan-

participatie plaatsvindt en wat is de status ervan? De kwali-

sen voor het toevoegen van waarde aan de besluitvorming.

teit van de medezeggenschap is geheel afhankelijk van de

Tevens zorgt de focus op strategische vraagstukken moge-

inzet van het management. Een formeel orgaan dat kan

lijk voor meer verbinding tussen OR en bestuurder. Tegelijk

stimuleren, ingrijpen en bijsturen ontbreekt. Dit maakt de

bestaat het gevaar dat de afstand tussen OR en achterban

medezeggenschap kwetsbaar. De meest gehoorde kritiek

groter wordt vanwege het kleinere aantal vertegenwoordi-

is dat het goed gaat zolang de zon schijnt. Bij zwaar weer

gers in de OR en de nadruk op beleidsmatige vraagstukken.

echter ontbreekt een OR die als tegenmacht het nodige

Nadeel is het bieden van tegenmacht. Doordat de OR dicht

gewicht in de schaal kan leggen.

bij het management staat, wordt het mogelijk zelfs lastiger
om zich formeel te positioneren wanneer dat nodig is.


In de medezeggenschap bloeien vele bloemen van ver-

Poten in de modder

nieuwing. Elke organisatie zoekt de vorm die het beste past.

Het betrekken van de achterban kan waarde toevoegen

Duidelijk is dat de juiste vorm alleen kan worden gevonden

aan de OR-adviezen, mits het lukt om kennis aan te boren

met helder zicht op het te bereiken doel.

die binnen de OR nog niet aanwezig is. Een groter pluspunt

De meeste organisaties die werken aan vernieuwing van de

is de toenemende verbinding met de achterban. Daarbij is

medezeggenschap willen medewerkers meer en beter be-

wel het risico dat deze OR mogelijk te veel van de mede-

trekken bij veranderingen. Voor dit doel lijkt medezeggen-

werkers overneemt en kansen laat liggen voor het stimule-

schap waarbij de OR directe participatie bevordert (handen

ren van directe dialoog tussen management en medewer-

op de rug) het meest geëigend.

kers. Wellicht ligt het grootste pluspunt is het versterken

De andere trends lijken meer gericht op het bereiken van

van de tegenmacht. Deze OR is sterk geworteld in de orga-

andere doelen. Zo voorziet de kern-OR vooral in de behoef-

nisatie en weet zich daardoor verzekerd van de steun van

te aan inhoudelijke verdieping van de dialoog tussen OR

de achterban zodra het nodig is.

en bestuurder. Bij het werken zonder OR bestaat vaak de
behoefte om, enigszins tegendraads, oude structuren te

Handen op de rug

doorbreken. En het betrekken van de achterban (poten in

Het directe overleg tussen medewerkers en managers,

de modder) draagt vooral bij aan het versterken van de

vroeg in de besluitvorming, kan zeker bijdragen aan betere

positie van de OR.

besluiten en meer verbinding binnen de organisatie. De kritiek is dat deze OR zijn unieke wettelijk verankerde rol om
kennis op te bouwen en besluiten effectief te beïnvloeden
te gemakkelijk uit handen geeft. De vrees bestaat dat
managers te vrijblijvend omgaan met de inbreng van de
medewerkers en dat de regie-OR daarbij buitenspel komt te

Noten
1 SBI Formaat organiseert 29 november 2018 op Landgoed Zonheuvel te
Doorn een groot event over nieuwe vormen van (mede)zeggenschap.
www.sbiformaat.nl/nieuwe-vormen-van-mz-2018
2 Bron: Artikel Jan Kees Looise ‘Medezeggenschap in historisch perspectief:
Wat kunnen we ervan leren?’ In Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 2016.
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Achterblijvende loonontwikk




De ontwikkeling van de arbeidsinko-

dens achterblijft bij de economische

de industriële revolutie. Met het ver-

mensquote (AIQ) staat na de herzie-

ontwikkeling. In het kielzog hiervan

plaatsen en veranderen van werkge-

ning van berekeningswijze door het

mist de overheid belasting- en premie-

legenheid lopen werknemers het ge-

Centraal Planbureau (CPB) volop in de

inkomsten en wordt de welvaartsstaat

vaar dat hun onderhandelingspositie

belangstelling. Waar de discussie zich

bedreigd. Maar niet alleen de over-

ten opzichte van de werkgever ver-

in een eerder stadium nog richtte op

heid mist belasting en premie-inkom-

slechtert, waardoor de lonen minder

de vraag of de AIQ inderdaad aan het

sten, ook ondernemers – en dan met

stijgen en de AIQ dus daalt.

dalen wat, is met het verschijnen van

name in het MKB – zullen de achterblij-

Is daarmee de dalende AIQ een ge-

een DNB bulletin op 1 februari 2018

vende bestedingen van huishoudens

geven waar we ons bij neer moeten

de zoektocht geopend naar de vraag

steeds merkbaarder gaan voelen. Dat

leggen? Gelukkig niet.

waarom de AIQ aan het dalen is. Een

het op dit moment economisch goed

zeer relevante vraag, omdat de trend-

gaat doet daar niets aan af.

D

matig dalende AIQ een daling be-


De Nederlandsche Bank concludeert

tekent van het arbeidsinkomen ten



in haar studie dat de daling van de

gunste van de bedrijfswinsten. Tegelijk

Redenen genoeg om in economisch

AIQ in Nederland mede veroorzaakt

neemt het aandeel dat huishoudens in

goede tijden te kijken naar de achter-

wordt door de flexibilisering van de

de belastinginkomsten voor hun reke-

liggende oorzaken van de dalende

arbeidsmarkt. Vanaf de jaren ‘90 van

ning nemen juist toe, ook al ten gunste

AIQ. Omdat de AIQ in veel landen

de vorige eeuw is door diverse kabi-

van het bedrijfsleven. Het is niet voor

aan het dalen is, hebben sommige

netten bewust beleid gevoerd om de

niets dat de huidige politieke discussie

partijen in het debat de neiging de

arbeidsmarkt steeds verder te flexibili-

over de dividendbelasting voor coa-

daling als een natuurlijk gegeven te

seren. Dit is uiterst succesvol gebleken.

litiepartijen die een politiek sociaal

zien, veroorzaakt door globalisering

De flexibilisering heeft in Nederland

christelijk gezicht hebben op te hou-

en technologische ontwikkelingen. Het

dan ook veel grotere vormen aangeno-

den zo gevoelig is. Het onvermijdelijke

is zeker waar dat globalisering en tech-

men dan in de landen om ons heen.

gevolg van de dalende AIQ is dat het

nologische ontwikkelingen verande-

Een wildgroei aan mogelijke contract-

besteedbaar inkomen van huishou-

ringen teweeg brengen op de arbeids-

vormen en zelfstandige arbeid biedt

markt. Werkgelegenheid verdwijnt,

werkgevers in Nederland een zeer ste-

verandert en verplaatst zich. Daar is

vige onderhandelingspositie. De loon-

niets nieuws aan, het gebeurt al sinds

kosten tussen deze contractvormen

Jan Kouwenberg is economisch beleidsmedewerker bij de FNV.
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keling is een politieke keuze
Figuur 1: Verdienvermogen flex-werknemer ten opzichte van vaste medewerker
Werknemer tijdelijk, geen vaste uren

51%

Werknemer vast, geen vaste uren

67%

Uitzendkracht

60%

Oproep-/invalkracht

59%

Werknemer tijdelijk < 1 jaar

56%

Werknemer > 1 jaar

79%

Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast

83%

Werknemer met vaste arbeidsrelatie
Bron: CBS, eigen bewerking
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verschilt immers aanzienlijk. Een werk-

hoeft te worden, zorgen voor een

CPB voorspelde loonstijging door de

nemer met een tijdelijk contract zon-

extreem ongelijk speelveld op de

verkrappende arbeidsmarkt is niet

der vast aantal uren is door zijn onze-

arbeidsmarkt. Dit heeft er niet alleen

meer dan een conjuncturele rimpeling.

kere positie veel minder goed in staat

toe geleid dat werkgevers inmiddels in

loon naar werken op te eisen. Uit CBS

meer dan 40% voor een flexibele con-



data blijkt dat dit kan oplopen tot 49%

tractvorm kiezen, het ondermijnt ook

Dat een ongelijk speelveld op de

minder loon ten opzichte van een

de onderhandelingspositie van werk-

arbeidsmarkt een onwenselijk feno-

werknemer met een vast contract (zie

nemers in het overige deel van de

meen is, is bij de meeste beleidsma-

figuur 1). Een nog duidelijker voor-

arbeidsmarkt. Op bedrijfstakniveau

kers en politici geen onderwerp van

beeld van de zwakke onderhandelings-

laat De Nederlandsche Bank duidelijk

discussie meer. Ook de erkenning

positie van werknemers in een te

zien dat hoe meer werknemers in een

dat de dalende AIQ op de lange ter-

flexibele arbeidsmarkt is de structurele

sector een flexibel contract hebben,

mijn onwenselijke effecten heeft wordt

onderbetaling van zzp’ers. Onderzoek

hoe sterker de AIQ gedaald is.

steeds breder gedragen.

van het CPB laat zien dat zzp’ers hun

Het laatste EU landenrapport over

De onderhandelingspositie van werk-

fiscale voordeel (zelfstandigenaftrek)

Nederland wijst er ook op dat de toe-

nemers is door beleidskeuzes uit het

inzetten om lagere tarieven in rekening

nemende flexibilisering de werkne-

verleden verzwakt. Niets staat ons in

te brengen bij hun opdrachtgever en

mers in Nederland gemiddeld 11%

de weg om beleid te ontwikkelen dat

daarmee hun arbeidskosten drukken.

loonruimte heeft gekost over de perio-

een gelijker speelveld en een sterkere

de 2006-2014. Ook de OECD conclu-

positie van werknemers in Nederland



deert in haar landenrapport dat sinds

creëert. Flexibele arbeid gewoon weer

Lagere loonkosten voor flexibele con-

1990 maar een vijfde deel van de pro-

gebruiken voor piek en ziek en zzp’ers

tractvormen en gratis flexibiliteit van

ductiviteitsgroei als loon bij werkne-

inzetten tegen een hogere prijs in

werknemers waar niet voor betaald

mers terecht is gekomen. De door het

plaats van om CAO’s te ontwijken.
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O&O-fondsen moeten veel
meer samenwerken


 

Sinds het aantreden van het kabinet Rutte 3 is er een hoop-

S

Onderliggend aan deze discussie is de erosie van het col-

volle verwachting dat de vele adviezen van allerlei commis-

lectieve stelsel van arbeidsverhoudingen, aangezien de

sies om te komen tot een versterking van de leercultuur op

afdracht aan de fondsen terugloopt omdat zzp’ers hier niet

de werkvloer ook in de praktijk worden gebracht. Deze

aan bijdragen.

kwestie dreigt te verzanden nu het kabinet en de sociale

Opgemerkt moet worden dat de fondsen in de publieke

partners gevangen zijn in een discussie over de toekomst

sector anders dan in de marktsector meer oog hebben voor

van de pensioenen en de flexibilisering van de arbeids-

arbeidsmarktverkenning, werkdruk en loopbaanpaden. Ove-

markt. Deze impasse moet niet een veranderings- en ont-

rigens heeft ook OTIB zo’n rol als denktank voor de instal-

wikkelingsgerichte benadering in de weg staan, die de

latiebranche. Per saldo kunnen we vaststellen dat de O&O-

O&O-fondsen nodig hebben om een leven lang leren veel

fondsen oorspronkelijk zijn opgericht voor vereffening van

beter invulling te geven.

om- en bijscholing in een branche, maar inmiddels ook

De wereld van de fondsen lijkt groot, maar is relatief klein.

andere functies vervullen.

Bovendien is het ene fonds het andere niet. Het investeringsvermogen dat is opgebracht door werkgevers en



werknemers in sectoren heeft een volume van 244 miljoen

Als de fondsen zich niet verder ontwikkelen, zijn ze kwets-

euro (bijdragen van fondsen aan opleiding en scholing) ten

baar. Het is zeker geen veilig bezit. Dat was het niet in de

opzichte van 1,7 miljard (het landelijke totaal aan om- en

diepte van de economische crisis en ook niet vandaag.

bijscholing). Daarnaast investeren ze in andere vormen van

Enkele jaren geleden waren de orderportefeuilles van

dienstverlening (169 miljoen). Voorzichtig groeit de secto-

bedrijven leeg, jeugdwerkloosheid liep op, en het vakman-

roverstijgende inzet van de fondsen, wat in algemene zin

schap stond onder druk. In september 2014 schetste toen-

belangrijk wordt gevonden, al zijn er ook voldoende sec-

malig minister Lodewijk Asscher een inktzwart scenario

torale ontwikkelingsvraagstukken die prioriteit verdienen.

over de invloed van technologie op de arbeidsmarkt. Achteraf gezien een onvolledige analyse. Inmiddels begrijpen
we dat door technologie nieuwe vormen van werkgelegen-

Marc van der Meer is verbonden aan SBB te Zoetermeer en aan Reflect/Tilburg Law School. Deze bijdrage is een ingekorte versie van zijn inleiding
op de conferentie ‘Eenheid in verscheidenheid’ van de O&O-fondsen op 6
april 2018.

heid ontstaan, denk aan de eisen van de transitie naar een
duurzame economie, in gas, water, warmtetechnologie, waar
bedrijven staan te trappelen om leerlingen.
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Als O&O-fondsen meer samenwerken, lukt het beter
mensen aan het werk te houden.

Onze economie is volledig omgeslagen van een diepe eco-

ken deelnemers, maar ook het nadeel van mogelijk inge-

nomische recessie naar excessieve groei. Daardoor hebben

wikkelde vormgeving (de ondersteuning kan ook via de

we nu in bijna alle sectoren een groot tekort aan vakmensen.

belastingen worden geregeld) en er kan dead weight loss

Tegelijkertijd zijn de kansen en rechten op de arbeidsmarkt

ontstaan (niet iedereen heeft dergelijke steun nodig).

ongelijk verdeeld. De negatieve gevolgen van de flexibilise-

De vraag is ook hoeveel wordt geïnvesteerd. Illustratief is de

ring van de arbeidsmarkt treffen vooral jongeren en laagop-

persoonlijke trainingstoelage van OOM, die eens 1250 euro

geleiden. Sommigen van hen redden het niet zelfstandig en

bedroeg en toen het fonds onmiddellijk leeg trok. Nu is

hebben enige ondersteuning nodig. Door de demografische

er uitkering van 750 euro per medewerker, maar daarvoor is

opbouw is bovendien sprake van een arbeidsreserve waarop

belastingaftrek voorwaardelijk. Dat lijkt goed te werken.

we de komende periode van vergrijzing een dringend

OOM wist ondanks de economische neergang de afgelopen

beroep doen. Dat vraagt om- en bijscholing. Niet alleen voor

jaren jaarlijks toch 30.000 mensen te scholen. Dat bedrag van

hoger opgeleiden, maar ook voor laaggeschoolden, flex-

750 euro is veel hoger dan de paar tientjes, die nu per wer-

krachten en onvrijwillig zelfstandige professionals.

kende burger zijn voorzien in de kabinetsplannen voor een



singen in termen van financial engineering: een combinatie

Er is daarom behoefte aan een pakket van voorzieningen

van fiscale impulsen, transitievergoedingen, en eigen bijdra-

over de bredere context van werk, onderwijs en opleiding

ges om een leven lang leren te stimuleren.

individuele leerrekening. Kennelijk zoekt het kabinet oplos-

waarin het perspectief van mensen over de gehele levensloopcyclus wordt meegewogen: van voorschoolse voorzie-



ningen en kinderopvang naar studiefinanciering en stage-

Er is eerder vernieuwing nodig in de wisselwerking tussen

plekken, tot om- en bijscholing en mantelzorg voor kinde-

het sociale domein, onderwijs en arbeidsmarkt om tot een

ren en ouderen die zichzelf niet kunnen redden.

levensloopbestendige aanpak te komen. Het lijdt geen

Het voorstel uit het regeerakkoord om te komen tot een

twijfel dat er landelijk behoefte is aan versterkte sociale

individuele leerrekening past in principe goed bij de ge-

participatie, een positief leerklimaat en gezonde mobiliteit

dachte van versterking van individuele loopbanen. Dit idee

op de arbeidsmarkt. Daartoe zijn institutionele voorzienin-

heeft ten opzichte van de huidige fiscale aftrekregeling het

gen nodig die de mobiliteit binnen en tussen maatschap-

voordeel van meer inzicht en eigenaarschap bij de betrok-

pelijke domeinen ondersteunen, van huishouden naar

>>>
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school, van school naar werk, van werk naar werk, en van

kelijk kan doorstaan. Het menselijk vermogen tot samen-

werk naar vrije tijd. Scholieren moeten de overgang kunnen

werking is veel groter dan de instituties die dit mogelijk

maken van de ene naar de andere opleiding en later van

maken, zegt Sennet.

school naar werk, en vervolgens van de ene naar de andere
baan. Gezonde mobiliteit met voldoende balans tussen flexi-



biliteit en zekerheid is dus een kenmerk van een dergelijke

Samenwerking in innovatieve leer-werkarrangementen is

levensloopbestendige aanpak. Tevens zijn voorzieningen

het model van de toekomst. Dat veronderstelt dat het

nodig die zijn ingericht als maatschappelijke ondergrens in

beroepsonderwijs en het bedrijfsleven op lokaal niveau hun

het geval personen zich niet zelfstandig kunnen redden.

belangen kunnen articuleren en samenwerken. Maar dat wil
niet zeggen dat alle veranderingen overal tegelijkertijd



plaats moeten vinden; de ontwikkelingscyclus van onder-

Om een dergelijke rol te vervullen zullen de O&O-fondsen

wijs en bedrijfsleven zijn niet gelijk aan elkaar. Het gaat wel

veel meer met elkaar moeten samenwerken. Dat kan alleen

om het actief verkennen en toekomstbewust handelen.
Relevant is de speed of change.
De O&O-organisaties moeten ook beter functioneren als



lerende organismen, die activiteiten mede inzetten op regio-



delijke cockpit, het wiel hoeft niet overal uitgevonden te



werken, expliciteren wat ze doen, open zijn over hun werk-

naal niveau. De landelijke bureaus kunnen dienen als lanworden. Daarvoor is het nodig dat de fondsen meer samenwijzen en resultaten en monitorend leren.
Ze moeten aldus hun resultaten onderling bespreekbaar
maken, zodat duidelijk is welke expertise zich bij welk fonds

als zij ervaringen slimmer gaan delen en maximaal gebruik

bevindt en definiëren welke kwaliteit van vakmanschap zij

maken van hun expertise en handelend vermogen om in

nastreven. Zo zijn de landelijke fondsen voor het onderwijs

een bepaalde sector of regio leerwerkarrangementen te

en de zorg allemaal bezig met werkdruk, maar weten ze van

ontwikkelen. Deze expertise is ten eerste impliciet en ten

elkaar niet voldoende wat de resultaten zijn. Arbeidsmobili-

tweede schaars. De medewerkers van de fondsen zouden

teit is bijvoorbeeld een issue in de veiligheidssectoren en kan

precies moeten weten: Wat is er nodig? Wat wordt er

veel meer in onderling verband worden bekeken. De ont-

gevraagd van medewerkers? Als het kabinet het heeft over

wikkeling van technisch vakmanschap moet steeds worden

het realiseren van een positief leerklimaat, dan is die impli-

geherdefinieerd in verbinding met de leercultuur in bedrijven,

ciete kennis daarvoor heel erg relevant.

daarin kunnen de technische sectoren veel meer samenwer-

Anders geformuleerd: samenwerken is een van de belang-

ken. Initieer gedragsexperimenten en leer daarvan.

rijkste opgaven van onze tijd. Richard Sennett laat in

De vraag is vervolgens hoe je laagopgeleiden en flexwer-

‘Together – the Rituals, Pleasures and Politics of Coopera-

kers kunt bereiken zodat ook zij duurzaam aantrekkelijk blij-

tion’ (2012) de toegevoegde waarde van samenwerking zien.

ven op de arbeidsmarkt. Dergelijke ontwikkelingstrajecten

Uit een studie van de wederopbouw van het Neues Museum

kunnen de fondsen best samen vormgeven met de Stich-

in Oost-Berlijn (meteen na de Wende, veertig jaar na het

ting van de Arbeid, als die ook bevordert dat werkenden

bombardement door de Britten) blijkt dat samenwerking niet

binnen de marktfondsen en de publieke sectorfondsen bij

alleen leidt tot herstel en verbetering, maar tot herontwerp

defensie, gemeenten, onderwijs en zorg meer van elkaars

van het gebouw, dat de proeve van de nieuwe tijd gemak-

expertise profiteren.
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Grotere rol OR
bij arbeidsvoorwaarden?


           
  
 
Bij de na-oorlogse inrichting van wat toen ‘de overlegeco-

B

rigens als vanzelf dat het ‘primaat’ inzake de arbeidsvoor-

nomie’ heette, kwam direct een Grote Uitruil tot stand tus-

waarden in ondernemingen en bedrijfstakken bij de over de

sen regering, werkgevers en werknemers, ook al werd die

CAO’s onderhandelende vakbonden lag, inclusief de onder-

niet met zoveel woorden in een akkoord vastgelegd. Ener-

steunde instrumenten van het stakingsrecht (het ‘koninklij-

zijds kregen de ‘erkende’ vakcentrales (dus niet de com-

ke wapen’ van de vakbond) en het wettelijk stelsel van alge-

munistische EVC) met de werkgevers een plaats aan de

meenverbindendverklaring.

nationale overlegtafels (Stichting van de Arbeid, SER, tripartite centraal overleg, bedrijfsverenigingen), anderzijds



zouden de vakbonden de aansturing van de onderneming

Bij dit stelsel hoorde al vanaf 1950 ook een Wet op de

aan de ondernemers overlaten als kern van de vrije onder-

ondernemingsraden (WOR), waarbij een vertegenwoordi-

nemingsgewijze productie.

ging van het personeel het recht op overleg met de

Dat werd de basis van onze sociale markteconomie, zoals

bestuurder en daarnaast in de loop van de tijd steeds meer

die thans nog steeds functioneert. En daarbij sprak het ove-

formele advies- en instemmingsrechten kreeg. Zo bereikte
Nederland begin jaren ´80 een OR-stelsel, dat zijn gelijke in
de wereld niet kende. In het beroemde artikel 27 werd

Jan-Willem van den Braak was van 1977-2013 werkzaam voor VNO-NCW ,
waarvan van 1986-2006 als plaatsvervangend directeur respectievelijk
directeur Sociale Zaken. Hij is sinds 2015 voorzitter van de Stichting SBI in
Doorn.

onder andere een aantal instemmingsrechten vastgelegd
inzake concrete secundaire arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen (pensioenregeling, verlofregeling, spaarregeling
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etc.), die echter niet botsten met het CAO-primaat van de

van het vakbondswerk ingekaderd (geen derde overlegcir-

vakbonden, omdat volgens dat artikel een eventuele CAO-

cuit) en tegelijk gefacilieerd werd.

regeling op de genoemde onderwerpen vóórging.

In 1997 bracht de Stichting nog een evaluatie uit van de

Afspraken met de OR over het hele veld van de arbeids-

aanbeveling van 1990, die in de praktijk goed bleek te vol-

voorwaarden als alternatief voor de CAO pasten niet goed

doen. En daarmee was het van oudsher toch geladen thema

in dit stelsel en bleven dus uitzonderlijk. De bekendste was

van het vakbondswerk binnen de onderneming in dit hoog-

ESSO, maar ja, dat was een typisch Amerikaans bedrijf,

tijjaar van de polder definitief gepacificeerd, zoals in die

plachten we in de polder tegen elkaar te zeggen.

jaren met zo vele andere onderwerpen gebeurde.

De adviezen van de SER over het medezeggenschapsstelsel waren vreemd genoeg steeds weer verdeeld: werkgevers



vreesden, naarmate de OR-bevoegdheden zich uitbreidden,

Overleg met de OR over primaire arbeidsvoorwaarden bleef

telkens weer een ‘machtsovername’ van het personeel, ter-

intussen als vanouds een uitzondering. In 1994 bracht de

wijl het voor de vakbeweging natuurlijk niet op kon, zolang

SER een door minister Bert de Vries van Sociale Zaken en

het primaat van de CAO maar bleef gelden. Maar per saldo
wist de praktijk zich met de alsmaar uitdijende WOR goed
te redden. Vanaf de jaren ´80 begonnen werkgevers ook
wel de voordelen van goed overleg met de OR te zien,
omdat het de loyaliteit van het personeel versterkte en
kennis van de werkvloer ‘naar boven’ haalde.







De positieve ontwikkeling van het OR-stelsel riep wel des te
sterker de wens bij bonden op om het vakbondswerk binnen de onderneming te versterken: ze wilden zich middels

Werkgelegenheid gevraagd advies uit over de instem-

hun kaderleden en bestuurders manifesteren binnen de

mingsrechten van de OR op het terrein van de arbeidsvoor-

onderneming, voor overleg en communicatie met hun leden.

waarden. Die minister was bij de vakbeweging een beetje

Werkgevers waren daar vaak instinctief niet zo happig op

verdacht, omdat hij jaren daarvoor in een tijdschriftartikel al

en wilden in ieder geval niet dat dit zou ontaarden in een

eens de mogelijkheid had opgeworpen voor een grotere

derde overlegcircuit naast het overleg over de CAO met de

rol voor de OR bij de arbeidsvoorwaarden. Het werd een

bonden en het overleg met de OR.

fundamenteel advies op basis van een algemene beschou-

Toen het kabinet-Den Uyl (1973-1977) een wetsontwerp

wing van de SER-partijen over de collectieve arbeidsvoor-

vakbondswerk indiende, zette dat natuurlijk bij werkgevers

waardenvorming in een gedecentraliseerd bestel, zoals het

alle haren overeind, omdat het niet geheel ten onrechte

jaar daarvoor nog vastgelegd in het Stichtingsakkoord

werd gezien als een politieke poging om de toen over-

‘Een Nieuwe Koers’, de opvolger van het Akkoord van

heersende ideologisch-maatschappelijke opvattingen ook

Wassenaar. Maar ook nu leidde het uiteindelijk weer tot

binnen de onderneming te importeren – met steun ook nog

een verdeelde standpuntbepaling van sociale partners met

van een deel van de vakbeweging. Maar na het Akkoord

fundamenteel tegengestelde invalshoeken: de vakbeweging

van Wassenaar van 1982 verdween dit ideologische project

wilde aan de OR een algemeen en breed instemmingsrecht

samen met vele andere geleidelijk van de agenda. En socia-

toekennen ten aanzien van alle arbeidsvoorwaardelijke

le partners vonden elkaar in 1990 zelfs in een pragmatische

regelingen, voor zover niet neergelegd in de CAO. De OR

aanbeveling van de Stichting van de Arbeid, waarin de kern

als volledige ‘achtervanger’ van de CAO, met als verhoopt

>>>
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nevendoel om werkgevers naar de CAO-tafel te lokken.

dragen door een vakbond, om dertig handtekeningen te

Werkgevers wilden juist af van deze arbeidsvoorwaardelijke

verzamelen. Het was wel symbolisch voor de ontvoogding

instemmingsrechten, omdat die naar hun oordeel niet pasten

van de OR. Maar nog steeds ligt het primaat voor de col-

bij het onderhandelingskarakter van arbeidsvoorwaarden.

lectieve arbeidsvoorwaardenvorming bij CAO-partijen. Op

Om die reden steunden de werkgevers het idee van Kroon-

bedrijfstakniveau is er ook geen alternatief voor een CAO

lid Paul van der Heijden om een wettelijke faciliteit te creë-

en het verschijnsel van een met de OR uitonderhandeld

ren voor zogenaamde ondernemingsovereenkomsten met

arbeidsvoorwaardenreglement (avr) is nog steeds een uit-

de OR, een constructie die door hem ontleend was aan de

zondering, zeker in wat grotere bedrijven.

Duitse Betriebsvereinbarung. Omdat ook de Kroonleden
zich verdeelden tussen partijen of met eigen opvattingen



kwamen, eindigde het als misschien wel het interessantste

Maar toch… op 11 mei jongstleden berichtte De Telegraaf

verdeelde SER-advies ooit. De politiek wilde er voorspelbaar

dat de werkgevers in de metaalsector de optie van geen

zijn vingers verder niet aan branden, waardoor uiteindelijk

bedrijfstak-CAO, maar arbeidsvoorwaardenreglementen per

alles bij het beproefde oude bleef.


In 2005 bracht de SER het tot nu toe laatste fundamentele
WOR-advies uit. Minister Aart Jan de Geus van SZW stelde
nu een totaal nieuwe opzet van de wet voor met meer ruimte voor invulling door partijen (kaderwet), waarop in medezeggenschapsland en door de vakbeweging voorspelbaar





volstrekt negatief gereageerd werd. De in de jaren ´70
bevochten WOR was een geheiligd poldergoed geworden
en daar aan morrelen was eigenlijk taboe. Het SER-advies

bedrijf zouden willen openhouden. Ook al zou er alleen

werd dus ook weer voorspelbaar totaal verdeeld, waarbij

maar tactisch gespeeld worden met dit idee, het is wellicht

werkgevers alleen stonden in hun sympathie voor het con-

een teken aan de wand dat in de postpolder zelfs het CAO-

cept van een kaderwet. Maar ja, die werden er van verdacht

instrument geen ‘rustig bezit’ meer is. Een avr past op zich-

wel oren te hebben naar een nieuwe rol van de OR bij de

zelf ook goed bij de decentralisatie van de arbeidsverhou-

arbeidsvoorwaarden, sinds VNO-NCW-voorzitter Jacques

dingen naar het ondernemingsniveau, die met Een Nieuwe

Schraven een paar jaar eerder een suggestie had gedaan in

Koers van 1993 werd ingezet. En waarom zou de vakbewe-

die richting. En zo trok de politiek de handen schielijk af

ging daar eigenlijk per se op tegen moeten zijn? Zouden zij

van het idee, dat daarmee een voortijdige en roemloze

in de postpolder in die gevallen niet kunnen optreden als

dood stierf.

adviseur van ondernemingsraden, die dit pad op willen?

Sindsdien is de WOR slechts op enkele kleinere punten

Zoals aan werkgeverszijde de AWVN al vele decennia met

gedereguleerd. In 2013 werd (in een unaniem SER-advies!)

succes optreedt als adviseur van werkgevers, die zich willen

de GBIO-heffing beëindigd, waarmee een einde kwam aan

laten bijstaan aan de voor hen soms onwennige CAO-over-

wat werkgevers het rondpompen van geld noemden: iede-

legtafel.

re werkgever moest een fractie van de loonkosten aan het

Kortom: zou niet zo langzamerhand het moment aange-

GBIO afdragen waaruit de scholing van OR’en gefinancierd

broken zijn, dat overheid en sociale partners eens serieus

werd. En de Tweede Kamer schrapte op eigen initiatief de

gaan praten over facilitering van een grotere rol van de OR

verplichting voor OR-kandidaten, die niet worden voorge-

bij de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming?

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


     



   



    



     







      

      

      

    



     



      

      

      

     

    

    



       

      

      







     

      

      

    

     

    

     





     

    

   

     

   

      

     



    

    

   





      



    

     

   

   

    

   

     



    



  


     
    



    

    

    

     



       

      

     

      

      

     

    

    

   



     

   

    

   

   







    



     

   



 

     









a-advies

arbeidsvoorwaarden
pensioenen
cao-vernieuwing

een andere kijk op arbeidsvoorwaarden
en arbeidsverhoudingen

sociale innovatie
medezeggenschap en or
duurzame inzetbaarheid

www.a-advies.nl

het nieuwe werken

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.


  



    



    

     



   



    

  

    

     

       

   

    







     

     

      

      

      



     



    







   

     



  

      



   

      

   





     

      

    



     

    

    

   



    



    

    

     

     



      







     

     

     



      

     

      

    

   





   



      

  



     

      





   







  

      

    

   





    





Maarten van Klaveren en Kea Tijdens zijn beiden
senior-onderzoeker bij AIAS, Universiteit van
Amsterdam.

Noot
1. Alle informatie over het BARCOM-project is te
downloaden van https://wageindicator.org/main/
Wageindicatorfoundation/projects/barcom
Alle overeenkomsten en hun codes zijn online
geplaatst op https://wageindicator.org/main/
labour-laws/collective-bargaining-agreements/
collective-agreement-database-per-country-1
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Arbeidsverhoudingen
staan onder druk

        


Bijna veertig jaar ben ik bij de AWVN bezig geweest met

B

Maar nog belangrijker: in werkgeversland speelde, parallel

arbeidsverhoudingen. Met name de laatste vijftien jaar is er

aan de discussie bij de vakbonden over op welk niveau ze

veel gebeurd, waardoor het poldermodel onder druk is

het beste afspraken kunnen maken, een soortgelijke stille

komen te staan. Ik onderscheid drie belangrijke trends die

revolutie; centraal beleid was, volgend de eindverantwoor-

grote invloed hebben gehad.

delijke HR-directeuren, steeds moeilijker te implementeren
in de bedrijfspraktijk. In de Malietoren kwam, zeker vanaf

1. Verhouding centraal decentraal is gewijzigd

2013 met het beroemde centraal akkoord, een proces op

De interactie tussen het centrale niveau en het decentrale

gang om centraal en decentraal veel beter op elkaar af te

niveau is ingrijpend veranderd. Vroeger werd werkgeversbe-

stemmen. Beleid en implementatie moeten in lijn zijn,

leid centraal in Den Haag gemaakt. Werkgevers vonden dat

anders werkt het niet. Opvallend, in positieve zin, is dat

normaal en prima, en conformeerden zich moeiteloos. In de

VNO niet alleen betrokken is bij het beleid rond participa-

CAO deed iedereen ongeveer hetzelfde en o wee als je als

tie, maar ook de verantwoordelijkheid neemt voor imple-

werkgever van de norm afweek. Ik herinner me nog goed dat

mentatie (banenplan). En niet voor niets heeft Harry van de

de werkgever die zonder reden de toeslag voor werken in de

Kraats recent een dubbelrol gekregen. Naast directeur van

drie ploegendienst met 0,5% verhoogde, vast kon rekenen

AWVN is hij nu ook directeur sociale zaken bij VNO.

op veel kritiek van collega’s. In het interne AWVN coördina-

Naast de verschuiving centraal-decentraal zien we de laat-

tieproces werden die incidenten als een zonde gezien. Een-

ste tijd ook een verschuiving nationaal-regionaal. De regio

heidsworst dus. Rond de eeuwwisseling komt er verandering

wordt steeds belangrijker. Dat biedt ook kansen voor een

in de gewoonte om centraal beleid zonder morren te volgen.

regionale CAO, waarin bedrijven, gemeenten en maat-

Bijvoorbeeld over de op centraal niveau gemaakte afspraak

schappelijke organisaties werken aan projecten in de drie-

om de aanvulling bij ziekte te beperken tot 170% over twee

hoek arbeidsmarkt-economie-samenleving.

jaar. Die afspraak was nog niet gemaakt of diverse (vaak
grote) bedrijven vonden het toch niet zo’ n goede afspraak.

2. Arbeidsmarkt verandert
Er ontstaat een nieuwe relatie tussen bedrijven en werken-

Hans van der Steen was tot aan zijn pensioen directeur arbeidsvoorwaarden bij AWVN.

den. Vroeger bestonden er alleen werkgevers en werknemers. Dat was overzichtelijk. Nu zijn er ook zzp’ers en men-
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sen van facilitaire dienstverleners op de bedrijfsvloer. Er
wordt een steeds groter beroep gedaan op eigen initiatief
van werkenden. Dat betekent dat de focus komt te liggen

NVA-conferentie

op wat we duurzame inzetbaarheid noemen. Daarbij moe-

Bijgaand artikel van Hans van der Steen is gebaseerd op

ten werkenden de regie over hun eigen loopbaan nemen,

zijn inleiding op het symposium dat de Nederlandse

ondersteund en gefaciliteerd door het bedrijf. Een goed

Vereniging voor Arbeidsverhoudingen ter gelegenheid

voorbeeld is Enexis. Bedrijf en werkenden kijken samen, in

van het vijftigjarig bestaan op 18 april organiseerde.

een vroeg stadium naar ontwikkelingen die het werk kun-

Andere inleidingen werden verzorgd door Saskia Bou-

nen bedreigen en investeren fors in kansen binnen én bui-

mans over de dilemma’s van de vakbeweging (zie p. 4),

ten de onderneming. Een ander voorbeeld is Tiptrack, een

Evert Smit over de erosie van het poldermodel, Jan-

initiatief van AWVN. Dat heeft dezelfde achterliggende

Kees Looise over de ontwikkeling van HRM, Frank Pot

gedachte; stimuleer en facilitair werkenden optimaal om

over sociale inovatie en Sjaak van der Velden over sta-

zelf aan het roer te kunnen staan. Kortom, de tijd van pam-

ken. Een uitgebreid verslag van de conferentie staat op

peren van werknemers is voorbij. Eigen initiatief van wer-

www.platformarbeidsverhoudingen.nl.

kenden wordt steeds belangrijker, en de onderneming

Daar vindt U ook informatie over een tweede jubi-

krijgt daarin een zeer belangrijke nieuwe rol. Het zou goed

leumcongres dat de NVA op 12 oktober organiseert.

zijn als ook de overheid hierbij zou helpen met een ‘volks-

Spreker is onder meer voormalig minister van SZW

verzekering-nieuwe-stijl’ tegen kennisveroudering, een

Aart Jan de Geus. Daarnaast is er een interactief pro-

voorziening voor iedereen die wil of kan werken.

gramma met de jongerenorganisaties van FNV, CNV,
AWVN, SZW over werk.

3. Maatschappelijke waarde toevoegen
Bedrijven die geen of onvoldoende maatschappelijke waarde toevoegen, hebben op langere termijn geen bestaans-

onder druk, als gevolg van grote vaak mondiale veranderin-

recht meer. Bedrijven kennen ‘de waarde van winst’, maar

gen en verschuivingen. We proberen problemen van nu op

moeten ‘de winst van waarde’ vaak nog ontdekken. En be-

te lossen met de instrumenten van gisteren, denk aan de

drijven die dat al wel ontdekt hebben, bewijzen dat maat-

flex-vast plannen van huidige kabinet. Noodverbandjes en

schappelijke waarde toevoegen ook simpelweg bedrijfs-

pleisters helpen slechts heel even, want de systemen kraken.

economisch lonend is. Zoals bij de ADG-dienstengroep,

We zijn toe aan nieuw design, bijvoorbeeld een nieuw sys-

dat pas nog in het nieuws was met een project om buddy’s

teem voor sociale zekerheid voor alle werkenden. Waarom

in te schakelen om werknemers te helpen die in de schuld-

vinden we dat zo moeilijk? Omdat de systemen die nu onder

sanering zitten. Dat dient een maatschappelijk doel, maar

druk staan ons veel goeds gebracht hebben. Ze hebben

ook een bedrijfsdoel want werknemers met schuldproble-

Nederland groot en onze arbeidsverhoudingen tot over de

men presteren minder en verzuimen meer.

grenzen beroemd gemaakt. We mogen er terecht trots op
zijn. Maar die trots weerhoudt ons ervan nieuwe wegen te



verkennen en te omarmen. Zijn de SER, StvdA, bonden en

De hierboven beschreven trends leiden ertoe dat ik moet

werkgevers dan waardeloos? Integendeel, maar een verbou-

constateren dat de houdbaarheidsdatum van ons poldersys-

wing is wel nodig. Laat de voorgevels (de instituties) intact,

teem is verlopen. Dan doel ik op instituties en spelers als

maar zorg voor een flitsende renovatie achter de voordeur.

SER, StvdA, vakbonden, werkgeversorganisaties, het poli-

Innovatie op inhoud en proces is de allerbelangrijkste rand-

tieke bedrijf, maar ook systemen rond sociale zekerheid,

voorwaarde voor het poldersysteem om nog heel lang een

arbeidsmarkt en de CAO. Alles staat in een turbulente tijd

belangrijke rol te kunnen vervullen.
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Flexmarkt: beleidsmakers moeten durven kiezen

Nieuw standaardcontract
voor alle werkenden?



 

Het aantal flexwerkers blijft maar groeien. Inmiddels wordt

H

lichtblauw) daalt over de tijd iets. Regels op het gebied van

deze ontwikkeling niet meer alleen toegejuicht, maar is er

collectieve arbeidsrelaties laten wat kleine schommelingen

sprake van een arbeidsmarkt die steeds meer uit balans

(naar boven) zien (cer_d1, groen) of zijn stabiel (cer_d2,

raakt. Dit werpt de vraag op of het Nederlandse stelsel van

paars). In grafiek 23 (zie p. 47) zoomen wij nu wat nader in

arbeidsmarktinstituties (arbeidswetgeving en beleid rond-

op de variabelen die het meest zijn veranderd.

om werk) als geheel nog aansluit op de sterk veranderde

Individuele arbeidsrechtelijke bepalingen vallen uiteen in

arbeidsmarkt.

zeven onderdelen, waarvan ier2 en ier4 de grootse opwaart-

De stabiliteit van arbeidsrechtelijke bepalingen in Neder-

se stijging – synoniem aan meer bescherming – laten zien.

land kunnen we halen uit een landenvergelijkende studie

Hierbij gaat het om regels rondom gelijke behandeling van

naar veranderingen in arbeidsinstituties in 36 OECD- en

verschillende typen werknemers en maximale duur van con-

EU-landen in de periode

1990-2012.2

Deze zijn vervolgens

tracten voor bepaalde tijd (ier2) en aanvullende regels rond-

samengevat in vijf onderliggende dimensies.

om ontslag voor werkgevers (ier4). Ier1, algemene regels

Grafiek 1 (zie p. 46) toont dat veel van deze dimensies

rondom contractvormen/substantiële beperkingen van ont-

tamelijk weinig veranderingen laten zien, op twee uitzon-

slag, laat begin jaren ’90 een daling zien. Opmerkelijk is dat

deringen na: de eerste dimensie van individuele arbeidsre-

ier5 – regels rondom de aankondiging van ontslag en kos-

laties (donkerblauw, ier_d1) laat een sterk stijgende lijn zien

ten van ontslag voor verschillende werknemers – constant

tussen 1998 en 2002. De tweede dimensie van individuele

de maximale waarde van 1 heeft.

arbeidsrelaties (ier_d2, rood) vertoont in 1992 een minder
grote stijging. De dimensie arbeidsvoorwaarden (empc,


In contrast met de relatief beperkte hervormingen in het
arbeidsrecht in de afgelopen kwart eeuw, waren er vrij

Sabina Stiller is onderzoeker bij AIAS-HSI, Universiteit van Amsterdam.
Deze bijdrage is gebaseerd op recent onderzoek binnen het ‘Waarde van
Werk’ project van het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies in
opdracht van de Goldschmeding Foundation.1

ingrijpende hervormingen in de sfeer van de sociale zekerheid, vooral tussen medio jaren ’90 en medio jaren 2000.
Ter herinnering: er kwam een strikter beleid rondom werk-
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Grafiek 1. Veranderingen in vijf dimensies van arbeidsinstituties, mate van bescherming werknemersrechten (schaal van 0=minste tot 1=hoogste)

loosheidsuitkeringen (ruimere definitie van passende

2003 en 2017, dit komt overeen met bijna een kwart van

arbeid, aanscherping van de arbeidsverledeneis), geleide-

de werkzame beroepsbevolking in 2017. Vooral jongeren

lijke invoering van een sterk activerend beleid voor werk-

tussen 15 en 25 jaar zijn nu veel vaker flexwerkers (68%

lozen en bijstandsgerechtigden vanaf de jaren 2000, een

tegenover 41% in 2003), maar ook in de krimpende groep

meer beperkte toegang tot een uitkering voor arbeidson-

van werkenden tussen 25-45 jaar groeide het aandeel

geschiktheid en een striktere aanpak van ziekteverzuim

flexwerkers van 10 naar 20%4. Over het algemeen is de

door de Wet Poortwachter. Een deel van deze hervormin-

bescherming tegen risico’s bij een groot deel van deze

gen verzwaarde de verplichtingen van werkgevers en sti-

groep minder (ontslag, toegang tot de sociale zekerheid)

muleerde daarmee mogelijk deels de keuze van bedrijven

en lopen hun lonen achter bij degenen met een contract

voor meer flexwerkers en/of het inhuren van zzp’ers. Pri-

voor onbepaalde tijd.

mair waren de hervormingen echter gericht op een hogere
arbeidsparticipatie en het reduceren van kosten omdat in



de jaren ’90 relatief veel mensen met een uitkering aan de

Arbeidsmarktdeskundigen wijzen op een aantal oorzaken

kant stonden met weinig uitzicht op participatie in het

voor de groei van flexarbeid. Volgens hoogleraar Paul de

arbeidsproces.

Beer (UvA/De Burcht) is de inzet van veel flexwerk een
Nederlandse manier om om te gaan met de kosten en risi-



co’s van bedrijven in een globaliserende wereld. Hoogle-

In de periode dat het arbeidsrecht slechts gedeeltelijk is

raar Ton Wilthagen (UvT) vindt dat het ontslagrecht voor

gemoderniseerd en de sociale zekerheid ingrijpend is

het contract voor onbepaalde tijd dateert uit de jaren ‘40

hervormd, groeide de werkgelegenheid in Nederland en

en sindsdien niet is gemoderniseerd maar ‘ingewikkelder

was de werkloosheid relatief laag, met uitzondering van

en zwaarder’ is gemaakt. Terwijl Nederland sinds de jaren

de periode volgend op de financiële crisis van 2008. Wel

’80 vanuit een liberale houding veel ruimte heeft gegeven

is er een grote toename geweest van flexwerk. Het CBS

aan contractuele flexibiliteit, hoewel de Wet flexibiliteit en

meldt een toename van werknemers met een flexibele

zekerheid (WFZ) van 1999 geen modernisering van het

arbeidsrelatie met 856.000 naar 1,948 miljoen tussen

vaste contract heeft gebracht: vast bleef dus onverminderd

Zeggenschap 2-2018

1,2
1,0

ier1
ier2

0,8

ier3
0,6

ier4
ier5

0,4

ier6
0,2

ier7

0,0
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Grafiek 2. Veranderingen in zeven dimensies van regelgeving op het gebied van individuele arbeidsrelaties, mate van bescherming
(schaal van 0=minste tot 1 = hoogste)

vast en het aandeel van tijdelijke contracten is enorm toegenomen

sindsdien.5

buiten beschouwing, wat volgens sommigen de kans op
een betere balans tussen vaste contracten en flexcontracten verkleint.


Als arbeidsinstituties en vooral het individueel arbeidsrecht



weinig prikkels bieden om het flexwerk te beperken is het

Welke opties zijn er om de balans tussen vast en flex te her-

zaak om ingrijpend te hervormen om het tij te keren. Wat

stellen door institutionele aanpassingen? Het publieke

te doen? Al sinds de jaren ’90 proberen opeenvolgende

debat over ‘vast moet minder vast en flexibel minder flexi-

kabinetten flexibel werk te reguleren door wetgeving, met

bel’ suggereert meerdere oplossingen.

als eerste voorbeeld de WFZ. Omdat de WFZ daar niet in

Optie één: maatregelen om vaste banen daadwerkelijk min-

slaagde en er onvrede ontstond over de regulering van

der vast te maken, om deze contractvorm weer aantrekkelij-

flexwerk, kwam het kabinet Rutte II vijftien jaar later met de

ker te maken voor werkgevers (zoals beoogd door de Wet

Wet Werk en Zekerheid. Deze wet beoogde bijvoorbeeld

Werk en Zekerheid 2015, maar niet gelukt). Hierbij valt te

de ontslagvergoeding te beperken en flexwerkers met tij-

denken aan minder hoge drempels voor de goedkeuring van

delijke contracten makkelijker aan een vaste baan te hel-

ontslag door de rechter. En de lasten voor werkgevers met

pen, maar bleek zeker in het laatste opzicht niet te werken.

mensen in vaste contracten verlichten, door bijvoorbeeld de

In april van dit jaar kwam minister Koolmees van Sociale

doorbetalingsperiode bij ziekte te verkorten.

Zaken en Werkgelegenheid met het wetsvoorstel Arbeids-

Optie twee: maatregelen nemen om flexibele contracten

markt in Balans. Dit voorstel, gebaseerd op al bekende

vaster te maken door deze werknemers meer rechten te

plannen uit het regeerakkoord van herfst 2017, werd voor-

geven op het vlak van ontslagbescherming en sociale

al kritisch ontvangen: werkgevers en vakbonden blijken in

zekerheid (zoals beoogd door de Wet flexibiliteit en Zeker-

eerste instantie sceptisch te zijn over de effectiviteit van de

heid 1999 maar slechts deels gelukt voor tijdelijke werkne-

voorgestelde nieuwe maatregelen, die zowel vaste con-

mers en uitzendkrachten). Andere voorstellen die hieronder

tracten minder vast als flexibele contracten minder flexibel

vallen behelzen een ‘tussencontract’, bijvoorbeeld een con-

moeten maken. Bovendien laat Koolmees zzp’ers geheel

tract voor vier jaar, gekoppeld aan geld voor om- en bij-
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scholing, zoals nu al bekend in de

Van werkgevers die nog meer bureau-

supermarktbranche.

cratie vrezen of voor wie uitzendwerk

Optie drie: een combinatie van beide

of payrolling gewoonweg een verdien-

soorten maatregelen die het huidige

model is. En van vakbonden die het

arbeidsrecht vereenvoudigen en daar-

contract voor onbepaalde tijd liefst

door het meest ingrijpend en mogelijk

tot de norm voor iedereen verheffen.

het meest effectief zou zijn. Een nieu-

Het blijft dan de kunst om voet bij stuk

we standaardcontractvorm zou de

te houden, en tegenstanders te con-

huidige vaste contracten én tijdelijke

fronteren met de nadelige gevolgen

contracten kunnen vervangen, bij-

van een verdere toename aan flexwerk,

voorbeeld door het door de Europese

die uiteindelijk ook degenen met een

Commissie bepleitte ‘unitaire contract

vaste baan kunnen treffen. En: te blijven

voor onbepaalde tijd’ waarbij de ont-

geloven in de kracht van instituties die,

slagbescherming met de duur van het

mits zij de juiste prikkels leveren, de

dienstverband toeneemt tot een be-

groei van flexwerk onder de werkzame

paald maximum. Daarnaast blijft er

bevolking een halt kunnen toeroepen,

ruimte voor flexwerkers in sectoren die

net zoals de hervormingen van de socia-

erom vragen (voor seizoensarbeid, bij-

le zekerheid destijds met de inactieve

banen voor scholieren en studenten)

beroepsbevolking hebben gedaan.

maar deze zouden dan wel beter beschermd moeten worden tegen onzekerheid dan nu het geval is door bijvoorbeeld hun toegang tot de sociale
zekerheid (bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid) ter vergemakkelijken.


Welke optie beleidsmakers ook kiezen
(en het lijkt erop dat het kabinet vooralsnog inzet op een mix uit opties 1
en 2, maar nog steeds niet zover gaat
als optie 3, een nieuw standaardcontract), ze moeten beseffen dat elke
nieuwe maatregel weerstand zal oproepen. Formele instituties zoals wetten zijn namelijk padafhankelijk: toekomstige beleidskeuzes worden beïnvloed door gemaakte eerdere keuzes.
Daarom is er tegenstand van de politieke oppositie, die de maatregelen
te weinig of juist te ingrijpend vindt.

Noten
1 Stiller, S., Between large shifts and incremental
changes: the development of employment institutions in five EU countries and the United States (1990-2016). AIAS working paper. Amsterdam, 2018.
Stiller, S. en de Beer, P. , Variation in employment
institutions: comparing OECD and EU countries.
AIAS working paper. Amsterdam, 2017.
2 Stiller en de Beer, 2017, op.cit.
3 Omdat de dataset tot en met 2012 loopt, zijn
de wijzigingen als gevolg van de Wet Werk en
Zekerheid van 2015 daarin niet meegenomen,
waaronder de beperking van de maximale duur
van een keten van contracten voor bepaalde
tijd tot twee jaar, een transitievergoeding voor
werknemers met een contract vanaf twee jaar,
en deels vereenvoudiging maar striktere procedurele regels in het ontslagrecht. Ondanks deze
aanpassingen is een werkelijk ingrijpende hervorming van het arbeidsrecht nog niet gebeurd.
4 CBS website 23.04.18, https://www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2018/17/toename-flexwerk-vooralbij-jongeren-met-bijbanen
5 Asberg in: Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, Voor de zekerheid. Den Haag,
2017.
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SAMEN LEREN EN INNOVEREN
Voel je een tekort aan technisch personeel? Wil je monteurs binden?
Of heb je administratief personeel dat juist in beweging moet komen?
Wij organiseren trajecten waarin medewerkers van diverse organisaties
hun kennisdelen, netwerken en zichzelf persoonlijk ontwikkelen.
In een paar dagen zorgen wij dat ze nieuwe vaardigheden,
inzichten en inspiratie hebben opgedaan.
Zodat jullie het optimale uit jullie mensen halen.

Wil je meer weten of delen? Neem contact op:
marlous@projectcrossover.nl
+31 629020538
Linneausstraat 2C Amsterdam

www.projectcrossover.nl

