‘De leiding van de bond vormde
het hoofd, dat nadacht en
aanstuurde. De leden vormden
het lichaam, en voerden uit
wat het hoofd bedacht had.’
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Kantonrechter doet opmerkelijke uitspraak

Aantal leden bepaalt of bond m

 
          

Transavia heeft een CAO-cabinepersoneel 2013-2016 met

T

praat over een CAO. Vanwege internationale verdragen

vakbond VNC, die specifiek opkomt voor de rechten van

over het recht van vakbonden op collectief overleg over

cabinepersoneel bij verschillende vliegtuigmaatschappijen.

arbeidsvoorwaarden geldt wel dat een vakbond die een

Transavia start eind 2016 gesprekken met VNC over een

groot aantal werknemers vertegenwoordigt en meer leden

nieuwe CAO. Dan meldt de FNV zich bij Transavia met het ver-

heeft dan andere vakbonden in beginsel recht heeft op toe-

zoek en later met de sommatie om de FNV toe te laten tot

lating tot CAO-onderhandelingen. Alleen zwaarwegende

de onderhandelingen en te erkennen als onderhandelings-

redenen kunnen zich dan tegen toelating verzetten, zo

partner bij die nieuwe CAO. Transavia weigert en bereikt in-

bepaalde de Hoge Raad al in 2007.

tussen een akkoord met VNC over de CAO-cabinepersoneel

Wel bijzonder zijn enkele overwegingen van de kanton-

2017-2018. De FNV probeert via de rechter toch aan de CAO-

rechter over de getalsmatige representativiteit van FNV:

tafel van Transavia en VNC terecht te komen. De bond vindt

11% van het Transavia-cabinepersoneel is lid van de FNV,

het namelijk onrechtmatig haar buiten te sluiten en vraagt de

tegenover ongeveer 50% bij VNC. Op grond van die ver-

rechter om de FNV als CAO-gesprekspartner te erkennen. Als

gelijking zegt de kantonrechter dat de FNV getalsmatig

een dergelijke vordering zou worden toegewezen, dan bete-

niet representatief is, en op zich strandt hierop al de vor-

kent dat niet dat er ook een CAO met de FNV tot stand moet

dering van de FNV tot toelating tot CAO-overleg. Al in 2008

komen; een rechterlijke veroordeling betekent alleen de

wees de Rotterdamse kantonrechter overigens een verge-

plicht om te gaan praten met elkaar. Zo ver komt het niet.

lijkbare vordering van de FNV tot toelating tot CAO-overleg

Op 25 juli wijst de Haarlemse kantonrechter de vorderingen

in de Rotterdamse haven af.2 De FNV had destijds binnen

van de FNV af.1 Met interessante overwegingen.

dat bedrijf een organisatiegraad van 15%, tegenover 80%
van een andere vakbond. De kantonrechter benadrukt ver-



volgens dat die 11% ook lager is dan de landelijke organi-

Het begin van de uitspraak is niet bijzonder: contractsvrij-

satiegraad van 20%; dus één op de vijf werknemers is lan-

heid staat voorop. Transavia mag zelf bepalen met wie zij

delijk gezien lid van een vakbond. En de kantonrechter vergelijkt die 11% met het percentage van tussen de 20-25%
zoals dat werd genoemd in de tot 1 juli 2015 geldende aan-

Koen Vermeulen is advocaat bij GMW Advocaten.

bevelingen van de kring van kantonrechters. In aanbeveling
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mee mag doen aan cao-overleg
3.7 van die Kantonrechtersformule stond namelijk dat sprake

beginsel ook geen rol bij de (door)werking van een CAO.

is van een met een ‘representatieve vakbond’ afgesloten

Maar soms wel, en ook dat ervoer Transavia. In 2017

sociaal plan waaraan alle werknemer gebonden zijn, mits die

oordeelde namelijk een andere Haarlemse kantonrechter

vakbond of vakbonden samen tussen de 20-25% van de

dat de FNV-leden van Transavia-grondpersoneel niet zijn

werknemers van de onderneming als lid vertegenwoordigen.

gebonden aan een nieuwe CAO Transavia Grondpersoneel

Deze getalsmatige representativiteit is van minder belang

die ook zonder FNV was gesloten.3 De vakbonden NVLT,

als de buitengesloten vakbond specifieke belangen verte-

CNV en Unie die toen die CAO sloten, hadden samen zo’n

genwoordigt die door de al wel onderhandelende vakbon-

10% leden binnen het grondpersoneel, terwijl 15% van de

den niet of minder worden benadrukt, aldus ook al de

werknemers FNV-lid was. De FNV-leden hadden net als alle

Hoge Raad. Daarom toetst de kantonrechter of de FNV op

andere werknemers een incorporatiebeding in de arbeids-

basis van grotere deskundigheid dan VNC, een betere

overeenkomst waardoor elke nieuwe CAO automatisch van

financiële situatie en specifieke werknemersbelangen die zij

toepassing zou worden. Maar de kantonrechter vond dat die

behartigt toch tot het CAO-overleg moet worden toegela-

automatische doorwerking alleen aan de orde is als de nieu-

ten. Dat is volgens de kantonrechter niet het geval.

we CAO zou worden gesloten met representatieve vakbonden en dat waren die drie vakbonden niet, aldus de rechter.



Opmerkelijk, want als FNV alleen de CAO zou hebben afge-

Het is dus nog niet zo makkelijk om als vakbond een plek

sloten dan zou de rechter waarschijnlijk tot hetzelfde oordeel

aan de onderhandelingstafel af te dwingen als de vakbond

zijn gekomen. Het lijkt er op dat er in de ogen van die kan-

al niet eerder aan het CAO-overleg bij die werkgever of in

tonrechter alleen sprake zou zijn geweest van een represen-

die branche heeft deelgenomen. Het financiële belang

tatieve CAO waaraan alle werknemers zouden zijn gebonden

daarvan voor bonden is evident. Want voor elk vakbondslid

als álle vakbonden de CAO zouden hebben gesloten. Intus-

dat gebonden is aan een CAO draagt de werkgever een

sen ziet Transavia-grondpersoneel zich geconfronteerd met

bedrag af aan de vakbond(en) met wie de CAO is gesloten.

het moeten toepassen van verschillende arbeidsvoorwaar-

En alleen door aan tafel te zitten, kan de vakbond voor

den voor FNV-leden en andere werknemers.

zijn eigen achterban, de contributie betalende leden, wat
bereiken qua arbeidsvoorwaarden. Toch kiezen vakbonden



er soms bewust voor om niet (verder) over een CAO te

Beide Haarlemse uitspraken laten zien tot welke problemen

onderhandelen, bijvoorbeeld omdat zij aanvoelen dat een

het leidt als de rechter sterk hecht aan getalsmatige repre-

voor hun leden goed CAO-resultaat niet haalbaar is.

sentativiteit. Immers, binnen vele ondernemingen of bran-

Maar ook als een vakbond niet een CAO sluit, dan zijn de

ches vertegenwoordigen vakbonden op zichzelf noch te-

leden van die vakbond net als de overige werknemers (wel

zamen 20% of meer van de werknemers. De wetgever wil

of geen vakbondslid) in principe aan de CAO gebonden.

mede daarom niets weten van regelgeving inzake (getals-

Representativiteit van de vakbond(en) speelt namelijk in

matige) representativiteit. Volgens de wet kan zelfs een

>>>
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vakbond zonder ook maar één lid binnen een onderneming

een langere keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten

of branche een rechtsgeldige en bindende CAO sluiten. We

aan te gaan. En een CAO kan er voor zorgen dat eerdere in

zien dat ook in de praktijk. Als werkgevers niet tot een

de ogen van de werkgever te gunstige arbeidsvoorwaar-

akkoord komen met de grote bonden, zoeken ze naar een

den komen te vervallen; zonder nieuwe CAO zouden die

alternatief en sluiten ze bewust een CAO af met kleine bon-

arbeidsvoorwaarden oneindig nawerken. Een CAO geeft

den als AVV of LBV.

ook rust; iedereen binnen onderneming of bedrijfstak is

En volgens de wet heeft een vakbond maar twee leden

gebonden aan dezelfde arbeidsvoorwaarden, veelal via een

nodig om samen met een werkgever(sorganisatie) afspra-

incorporatiebeding.

ken te maken over afwijking van de wettelijke transitiever-

Maar de laatste tijd zien we bij ondernemingen als Jumbo

goeding en om af te wijken van de UWV-ontslagroute via

en Action een beweging de andere kant op: naar overleg

een CAO-ontslagcommissie. Daarmee heeft de wetgever

met de ondernemingsraad om te komen tot een arbeids-

recent met de Wwz dus duidelijk gemaakt geen strenge

voorwaardenregeling. Werkgevers die zelf vinden dat een
vakbond niet representatief genoeg is, of zich inhoudelijk
niet constructief opstelt, laten zien dat zij desnoods in staat



zijn om zonder ook maar één vakbond toch tot een arbeids-



bonden lieten daarbij in de media weten dit af te wijzen,



beeld toch (verder) te praten over een CAO heeft dit voor

voorwaardenregeling met het personeel te komen. De vakmaar tot procedures tegen Jumbo of Action om bijvoorzover ik weet tot nu toe niet geleid.


(getalsmatige) representativiteitseisen aan vakbonden te

De uitspraak zal niet veel gevolgen hebben voor vakbon-

willen stellen. De eis die de Haarlemse kantonrechter nu

den, klein of groot, die al jaren met een werkgever(sorga-

aan de vakbond stelt van een ledental van 20-25% binnen

nisatie) aan de CAO-tafel zitten. Die zullen hun plaats aan

de onderneming past niet binnen die veel minder strenge,

tafel wel behouden, tenzij de werkgever(sorganisatie) zou

althans ontbrekende, wettelijke representativiteitseisen en

besluiten om in het geheel geen CAO meer te sluiten. Voor

is bovendien gebaseerd op de al drie jaar vervallen kan-

een vakbond die als nieuweling aan tafel wil komen, bete-

tonrechtersformule.

kent deze uitspraak wel dat dit veel lastiger gaat worden.
Uit de uitspraak van de rechter kun je concluderen dat



minimaal 20% leden binnen een onderneming of bedrijf-

Het is echter in de polder – tot nu toe – geen praktijk van

stak nu de norm is voordat een werkgever of rechter een

werkgevers(organisaties) om, alvorens CAO-overleg te star-

vakbond die eerder niet aan het CAO-overleg deelnam als-

ten, na te gaan hoeveel leden een bepaalde vakbond bin-

nog zou moeten toelaten tot dat overleg. Dat is een hoge

nen de onderneming of branche heeft. Dat laat onverlet

drempel. Intussen is het wel afwachten of deze beide Haar-

dat bij werkgevers de vraag wel opkomt voor welke werk-

lemse uitspraken over de getalsmatige representativiteit

nemers en voor wiens belangen de vakbond binnen hun

van vakbonden bij het gerechtshof in stand blijven.

onderneming nu precies opkomt.
Werkgevers hechten in algemene zin grote waarde aan
CAO’s. Want alleen bij CAO kan immers van driekwart dwin-

gend recht worden afgeweken, zoals de mogelijkheden om

Noten
1 Ktr Haarlem 25 juli 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:6230.
2 Ktr Rotterdam 16 september 2008, JAR 2008/272.
3 Ktr Haarlem 5 april 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:2911.

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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Activerend vakbondswerk:
nu doorpakken!



            
               

‘De FNV is actief, strijdbaar en kritisch. Activerend vak-

D

ren van vakbondsmacht’. Je hoeft geen talenwonder te

bondswerk is van het grootste belang. Want actieve leden

zijn om te zien dat dit géén houtsnijdende definitie is. Ver-

maken de FNV.’ Aldus de FNV-congresresolutie van mei

derop in deze evaluatienota staat het stukken beter: ‘Alles

2017. Het is de enige vermelding van ‘activerend vak-

samen met de leden, de leden zijn de bond… Zonder

bondswerk’ in deze resolutie. Idem dito in het MeerJaren-

actieve betrokkenheid van leden kan er per definitie geen

BeleidsPlan 2017-2021.

goed resultaat worden geboekt.’ Voormalig lid van het

Binnen de FNV wordt de uitdrukking ‘activerend vakbonds-

Dagelijks Bestuur Ruud Kuin is vroeg in 2015 ook niet

werk’ al ruim tien jaar te pas en te onpas gebruikt. Er

bepaald scherp: ‘…je positie aan de onderhandelingstafel

bestaan veel misvattingen over, bij vakbondsbestuurders,

hangt voor een belangrijk deel af van vakbondsmacht. Dit

beleidsadviseurs en vakbondskaderleden. Een heldere

lijkt zo voor de hand liggend, maar het is wel enorme

omschrijving is niet te vinden. Er bestaat één FNV-

winst dat die simpele analyse breed gedeeld wordt. Dat

brochure over activerend vakbondswerk, naast een enkel

noemen we activerend vakbondswerk. Vind ik wel een

interview en publicaties van buiten de FNV. Jazeker, er

mooie term, omdat het zegt dat je actief moet zijn, maar

circuleren enkele definities van ‘activerend vakbondswerk’.

ook dat je het voortouw moet nemen in het activeren van

Maar de kern raken ze niet. Het Dagelijks Bestuur van de

mensen.’

FNV geeft in de evaluatie van de congresperiode 20132017 deze omschrijving: ‘Onder activeren verstaan wij het



planmatig organiseren van vakbondsmacht rond gemeen-

Ondanks alle onduidelijkheid baant activerend vakbonds-

schappelijke issues die leden en potentiële leden op de

werk zich een weg in de FNV. Het thema staat centraal in trai-

werkvloer diep raken.’ Activeren als ‘planmatig organise-

ningen en opleidingen van vakbondskaderleden en nieuwe
vakbondsbestuurders, is duidelijk zichtbaar in vakbondsacti-

Jan Verhagen was van 1995 tot en met 2016 beleidsmedewerker en opleider in dienst van achtereenvolgens de Industriebond FNV, FNV Bondgenoten en de FNV.

viteiten zoals op en rond Schiphol, en de geplande bezuinigingsactie in de FNV lijkt niet de activiteiten te treffen waar
activerend vakbondswerk in opmars is.
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Wat is het dan wel? Activerend vakbondswerk is een ‘mind-

vaste kern kaderleden. Geen sociale plannen uitonderhan-

set’ en een manier van werken waarbij vakbondsvertegen-

delen en pas daarna voorleggen aan de leden. Wel: conti-

woordigers – zowel bezoldigde medewerkers zoals vak-

nu met hen de ins en outs bespreken. Een aanpak waarin

bondsbestuurders, als onbezoldigde vakbondskaderleden

de achterban steeds een actieve rol op zich kan nemen, kan

in bedrijfskadergroepen, ondernemingsraden of personeels-

participeren.

vertegenwoordiging – niet voornamelijk namens, maar

Een activerende aanpak kan ook in de polder. Kijk naar de

samen met de achterban opereren, ofwel: achterbanparti-

inspanningen van de vakbondsdelegatie in de Subcommis-

cipatie stimuleren en faciliteren. En dat voor alle soorten

sie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de SER om

vakbondswerk. Van ‘aan de orde stellen en agenderen’ tot

vakbondsleden actief te laten meedenken over de prakti-

‘uitonderhandelen en vastleggen in afspraken’. Op de

sche haalbaarheid van normen voor gevaarlijke stoffen.

werkvloer, maar óók bij sector- of polderactiviteiten geeft
activerend vakbondswerk vorm aan het fundament van de



vakbeweging: samen staan we sterk.

Activerend vakbondswerk, dat is toch gewoon ouderwets

Activerend vakbondswerk is de tegenhanger van zaakwaar-

vakbondswerk? Dat hoor je nogal eens van bestuurders

nemerschap. ‘FNV, uw zaakwaarnemer’ was rond de eeuw-

en vakbondskaderleden. Het tegendeel is waar: active-

wisseling de centrale vakbondsslogan. Overigens vooral
gericht op individuele belangenbehartiging. De zaakwaarnemende FNV werkt vooral vóór de achterban en spreekt
namens de achterban. Bij individuele ledenproblemen, maar
evengoed in het collectieve domein: van CAO tot polderakkoorden. In een op activeren gerichte vakbond werken
vakbondsfunctionarissen en kaderleden niet namens, maar
samen met de achterban.






Activerend vakbondswerk is nauw verbonden met ‘collecti-

rend vakbondswerk vereist juist een breuk met ruim hon-

veren’. Nee, het gaat nu niet om de CAO, maar om het ‘ont-

derd jaar ouderwets vakbondswerk, een breuk met meer

individualiseren’ van problemen die een werknemer bij de

dan honderd jaar bedrijfscultuur van de FNV en haar voor-

vakbond aankaart. Want werknemersknelpunten zijn via

gangers.

bundeling van krachten vaak beter oplosbaar dan op-je-

De FNV heeft haar wortels in de katholieke en algemene/

eentje. Daarom vragen de consulenten van het ArboAd-

socialistische vakbeweging. Met name het NVV, en in het

viespunt van de FNV aan bellers: ‘Bent u de enige met dit

bijzonder oprichter Henri Polak, was er van overtuigd dat

probleem, of hebben uw collega’s er óók last van?’ Dan

alleen een strak geleide, gecentraliseerde en gediscipli-

blijkt vaak dat collega’s tegen hetzelfde aanlopen. Dus pak

neerde organisatie opgewassen kon zijn tegen de macht

je dat ook samen aan.

van de kapitaalbezitters. Hij vergeleek de bond met een

Activerend vakbondswerk betekent: ruim baan voor achter-

lichaam. De leiding vormde het hoofd, de centrale, die

banparticipatie. In alle fases van vakbondsactiviteit. Dus

nadacht en aanstuurde. De leden vormden het lichaam, en

niet alleen teruggaan naar de achterban als de onderhan-

voerden uit wat het hoofd bedacht had. ‘Een lichaam als

delingen stuklopen, maar onderhandelingen continu ‘zwa-

van een mensch, bestaande uit tal van onderdeelen…

luwstaarten’ met ervaring, kennis, meningen en voorstellen

bestuurd vanuit een centraal punt, vanwaar alles wordt

van werknemers. Niet alleen ruggespraak houden met een

beheerscht en overzien, vanwaar alle actie uitgaat…’, aldus
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Polak. Daarmee zette hij zich af tegen
de oudere concurrent, het NAS, waar,

Activerend vakbondswerk en organising

kort door de bocht, de leden het voor
het zeggen hadden.

Organising is een activerende strategie, waarbij leden zelf vormgeven aan

NVV en FNV zijn vele tientallen jaren

hun eisen én aan het afdwingen daarvan. Toch verschilt organising op enkele

gedomineerd door eenzijdig top-down

belangrijke onderdelen van activerend vakbondswerk. Hieronder de belang-

denken. Daarin paste activeren niet

rijkste verschillen.

goed. Zaakwaarnemen, ook gericht op
de collectieve werknemersbelangen,
des te beter. Veel vakbondsfunctionarissen opereren ook nu nog als
zaakwaarnemer: ‘Wij regelen het voor

Organising

Activerend vakbondswerk

is een (strakke) methode van
activerend werken

is een ‘mindset’, een ‘denk- en werkstijl’ van waaruit vakbondsactiviteiten concreet vorm krijgen.

kiest voor intensieve en (tijdelijke)
campagnes rond één of enkele issues
(diepgevoeld en breed gedragen).

is breed toepasbaar: zowel in
campagnes als bij onderhandelingen.

heeft via vooraf gemaakte (sector)
keuzes en strak omlijnde methodiek
sterke top-down aspecten.

bouwt bottom-up, is methodisch
flexibel en gericht op maatwerk.

richt zich vooral op sectoren en
bedrijven.

is toepasbaar van individuele
belangenbehartiging en collectieve
acties tot het polderoverleg in de SER.

werkt met groepen gespecialiseerde
organisers.

verandert en vernieuwt de
bestaande actieve kern: vakbondsbestuurders en vakbondskaderleden.

richt zich meestal op vakbondsactiviteiten daar waar de bond een
zwakke of geen positie heeft.

richt zich (ook) op sectoren waar de
bond al sterk staat.

bestaat vooral uit 1-op-1 gesprekken,
onder andere voor ledenwerving.

bestaat naast 1-op-1 gesprekken ook
uit groepsgesprekken, bijvoorbeeld
in de koffiepauze.

is arbeidsintensief en kostbaar,
vanwege de door de bond betaalde
organisers en het tijdsbeslag van
1-op-1 gesprekken.

is niet extreem arbeidsintensief of
kostbaar: het vertrekt van bestaande
actieve groepen. Tijd en kosten zitten vooral in training en begeleiding.

kiest vaak bewust voor het conflictmodel.

past als ‘mindset’ zowel bij acties als
in overlegsituaties.

je, en we roepen wel als we je onverhoopt nodig hebben om wat extra
druk op de ketel te zetten (of om
stoom af te blazen…)’.
In de jaren ‘70 van de vorige eeuw,
zien we veel in- en extern verzet hiertegen. Na die tijd is het beeld dan ook
minder eenduidig. Grosso modo probeert de (polderende) vakcentrale
het centralisme overeind te houden,
maar zien we bij de afzonderlijke
FNV-bonden veel meer, ook officieel
gefaciliteerde, ruimte voor initiatieven
van onderop.
Dat het de FNV moeilijk valt om
afscheid te nemen van het oude, centralistische top-down denken is dus
niet zo heel erg vreemd, en vaak
gewoon een terugval in oude reflexen.


Nu we activerend vakbondswerk hebben gedefinieerd, kunnen we direct
enkele misverstanden uit de wereld
helpen. Vaak wordt ‘activerend’ gelijkgesteld aan ‘activistisch’: meer gericht
op actie dan op overleg. Activerend
vakbondswerk kán tot stevige vakbondsactie leiden, maar dat hoeft

>>>
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Top-down en bottom-up: beide onderdeel van één proces
TOP
rode draad herkennen
zicht op onderliggende motieven en belangen
• onderzoek: trends, achtergronden, interviews
•
•

•

(specialistische) kennis
‘Vertalen’
Concentreren
Richten
Concretiseren
Toetsen

Verzamelen
Brainstormen
Interviewen
BASIS
problemen, knelpunten
• ideeën, voorstellen
• wensen, eisen
•

•
•

verhalen, praktijkervaring
vakmanschap, professionele kennis

helemaal niet. Werknemers kunnen zelf, geholpen en aan-

bondswerk is alleen bottom-up niet voldoende. Dat vraagt

gemoedigd door hun vakbond, ook via overleg of onder-

juist om sterk, capabel en democratisch leiderschap. Van de

handelen problemen oplossen. Niet activistisch, wel active-

top wordt heel wat meer verwacht dan ‘u vraagt en wij

rend!

draaien’ (zie figuur).

Omgekeerd: een activistische vakbeweging opereert niet
automatisch activerend. Het NVV was begin 20ste eeuw



veel activistischer dan na de oorlog. Maar wel centraal

Waarom zou de FNV kiezen voor activerend vakbonds-

geleid. Leden werden opgetrommeld wanneer nodig, maar

werk? Het vraagt veel energie, maakt het werk van bezol-

dachten en organiseerden zelden mee. Dat was voorbe-

digden en kaderleden complexer en veeleisender, en je

houden aan de leiding. Dat was in de activistische jaren ’70

geeft ook nog eens een stuk controle prijs. Het antwoord is

niet anders. Althans voor de vanuit de vakbondsburelen

eigenlijk vrij eenvoudig: het is geen keuze, maar een must.

georganiseerde en geleide acties.

De ledentallen dalen, het aantal kaderleden slinkt, de

Tweede misvatting: ‘activerend’ is niet hetzelfde als ‘actief’.

invloed van de bond aan CAO-tafels en in Den Haag ver-

Zeker, activerend vakbondswerk kan niet zonder actieve

zwakt. Die grammofoonplaat is bijkans grijsgedraaid, maar

vakbonds(kader)leden. Toch zijn heel wat vakbondsmensen

daarom niet minder waar. Neerwaartse trends die vragen

druk in de weer, wier activiteiten niets van doen hebben

om versterking, maar vooral om renovatie van de vak-

met activerend vakbondswerk. Oók een doorgewinterde

bondsfundamenten. Maar het gevoel van urgentie om hier

zaakwaarnemer kan erg actief zijn!

structureel mee te beginnen lijkt te ontbreken. Een zwak

Derde misverstand: activerend vakbondswerk gelijk stellen

fundament leidt echter vroeg of laat tot ineenstorting van

aan ‘bottom-up’ opereren. Jawel, bij activerend vakbonds-

het hele vakbondsbouwwerk. De verregaande onzichtbaar-

werk zijn de werknemers zelf het vertrek- en eindpunt van

heid van de vakbond op de werkplek, daar kwamen FNV

vakbondshandelen. Maar voor succesvol activerend vak-

en voorgangers jaren mee weg, maar die tijd is voorbij.
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Activerend, zichtbaar vakbondswerk in bedrijven en instel-

rend vakbondswerk opgedaan. Het activeren van werk-

lingen is een onmisbaar deel van herstel van het vakbonds-

nemers is ook één van de hoekstenen van de organising-

fundament.

filosofie. Succesvol activerend werk zien we in de Schoon-

Activerend vakbondswerk is onontbeerlijk om de FNV uit

maaksector, op Schiphol en in de Afvalbranche. Ook in

het slop van dalende ledentallen en dalende invloed te

CAO-trajecten wordt, met vallen en opstaan, steeds meer

halen. Via activerend vakbondswerk kunnen werknemers de

vorm gegeven aan activerend vakbondswerk.

meerwaarde van ‘samen staan we sterk’, en daarmee van
vakbeweging en lidmaatschap zelf ervaren. Activerend vak-



bondswerk is ook de bron om nieuwe kaderleden te rekru-

Is activerend vakbondswerk een garantie voor succes? Nee!

teren en te vormen.

Activerend vakbondswerk is één van de fundamenten voor

Vasthoudend activerend vakbondswerk is onmisbaar om de

succesvol vakbondswerk, maar er is meer. Activerend vak-

FNV weer te transformeren tot een serieuze tegenmacht:

bondswerk zal alleen tot duurzame successen leiden als het

tegen ontmanteling van werknemersrechten, tegen door-

is ingebed in een duidelijke, consistente, en breed gedra-

geschoten marktwerking en flexibilisering, tegen op snelle

gen vakbondskoers. Een koers die is gebaseerd op een

winst gerichte bedrijven en hun financiers.

gedegen analyse van sociaaleconomische en maatschappelijke feiten en trends, en van de positie van de FNV daarin.



Nodig is ook een helder beeld over ‘wat voor bond wij wil-

Er zijn niet nog zo heel veel concrete voorbeelden van acti-

len zijn’. In het verlengde daarvan: wil de FNV vooral een

verend vakbondswerk in de FNV. Daarvoor is de oude, cen-

CAO- en sociaal-planmachine zijn, zoals de afgelopen dertig

tralistische vakbondscultuur té sterk tot in de haarvaten van

jaar? Of liggen de belangen van werkenden, en daarmee

de organisatie aanwezig. Het ‘wij regelen het wel voor je’ is

de taken van de vakbeweging, breder? Beweegt de vakbe-

nog vaak dominant. Ook veel werknemers menen dat de

weging zich keurig en reactief over gebaande en vertrouw-

bond (of de OR) hun belangen wel zal behartigen, en haken

de paden, of durft ze op inhoud en werkwijze traditionele

teleurgesteld af als die verwachting niet wordt ingelost.

grenzen proactief te overschrijden?

Toch zijn er, in FNV-verleden en -heden, voorbeelden die

Onontbeerlijk is ook de moed om eigen slagen en falen in

tonen: het kán, het leidt tot resultaat en tot versterking van

openheid te onderzoeken, zonder te vervallen in de sterie-

de vakbond. Zo is er bij Demka eind jaren ‘70/begin jaren

le machts-, positie- en structuurdiscussies, waar de FNV

‘80 onder vakbondskaderleden een sterke, succesvolle

helaas patent op lijkt te hebben.

stroming gericht op ‘samen met het personeel zaken
afdwingen.’ Bij Howson Algraphy (1980 en daaropvolgende



jaren) wordt het verzet tegen een verslechtering van de

De vakbondspraktijk is er een van winnen én verliezen. Ver-

pensioenregeling eendrachtig door werknemers zelf,

lies vertaalt zich nogal eens in scherpe kritiek op de bond.

samen met bedrijfsledengroep en ondernemingsraad geor-

Dat geldt voor verloren CAO-acties, maar ook voor buiten

ganiseerd. Inclusief acties. Bij een gezamenlijke vakbonds-

werknemers om afgesloten SER- of StvdA-akkoorden. Eén

en OR-actie tegen een van de vele reorganisaties bij Fokker

van de grote pluspunten van activeren en participeren – niet

(1994) regelen werknemers (géén kaderleden!) uit de spui-

vóór u, maar samen met u – is dat een gewonnen of ver-

terij de geluidsinstallatie. En collega’s van intern transport

loren gevecht gezamenlijke winst of gezamenlijk verlies

(géén kaderleden) bouwen met hun eigen materieel een

oplevert: we hebben samen gestreden en samen gewon-

mobiel sprekerspodium. In vakbondscampagnes als ‘de

nen of verloren. Daardoor kun je ook gezamenlijk lessen

Gezonde Buscabine’ en ‘Meer collega’s, minder werkdruk’

trekken uit winst of verlies, in plaats van elkaar de traditio-

zijn meer recent talrijke positieve ervaringen met active-

nele Zwarte Piet toe te spelen.

13

Een vakbond voor
alle werkenden


  


Het keukentafelakkoord van Lodewijk de Waal (FNV) en

H

FNV Zelfstandigen. Voor andere bonden zoals NVJ of FNV

Niek-Jan van Kesteren (VNO-NCW) in 1996 beoogde een

KIEM was flex niks nieuws onder de zon: het vaste contract

goede balans te bereiken tussen flexibiliteit en zekerheid.

was onder hun leden allang niet meer de norm der dingen.

De overheid was onmachtig om zelf wetgeving voor te

Allengs betrok de FNV de stelling dat de zzp’er bedreigend

bereiden maar kreeg het van sociale partners op een

was voor de positie van de werknemer. De oplossing: de

presenteerblaadje aangereikt. De polder had weer eens

vorige FNV-voorzitter Ton Heerts pleitte voor Verelendung

getriomfeerd over de politiek.

van de zzp’er door bijvoorbeeld de belastingvoordelen af te

Achteraf gezien hebben we veel flex gekregen maar weinig

willen schaffen. Gevolg: Zelfstandigen Bouw splitste zich af

zekerheid. Wel heeft het Flexakkoord de arbeidsverhoudin-

en FNV Zelfstandigen verloor in de periode-Heerts de helft

gen stevig op scherp gezet. De geest was uit de fles en het

van haar leden. Want met zulke vrienden heb je geen vijan-

aantal zelfstandigen groeide enorm, zelfs dubbel zo hard

den nodig.

als in buurland Duitsland.
De vakbeweging stond nogal wankelmoedig tegenover



zzp’ers. Rond 2000 zag je speciale constructies ontstaan als

Werkgevers hebben garen gesponnen bij de zzp-explosie.

FNV Zelfstandige Bondgenoten, FNV Zelfstandigen Bouw en

Genoeg keuze uit zelfstandigen met vaak een slechte
onderhandelingspositie en weinig benul van ondernemer-

Jos van Bussel is zelfstandig ondernemer en landelijk voorlichter van de
BroodfondsMakers. Hij werkte voor de SER, de FNV en een ondernemersvereniging.

schap. De werkgevers hebben zo aardig kunnen besparen
op hun premiekosten. Tegelijkertijd konden ze druk zetten
op de CAO-onderhandelingen. En nog slimmere onderne-
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mers gooiden hun bedrijfsmodel om. Kijk naar PostNL en

moeten als pensionado rondkomen van AOW met hooguit

Deliveroo. De overheid liet zich overigens ook niet onbe-

een kleine plus. Wat doet dat op termijn met onze binnen-

tuigd. De belastingdienst mocht dan klagen over lagere

landse markt en het groeitempo van de economie? Sluiten

belastinginkomsten, maar het UWV heeft hele volksstam-

we de ogen voor dergelijke effecten? Accepteren we ze als

men werklozen het ondernemerschap ingekletst en zo flink

onvermijdelijk?

bespaard op de WW.
Inmiddels wordt duidelijk dat het zo niet veel langer kan. De



OESO vindt dat zelfstandigen beter moeten worden

Terug naar de tijd voor 1996 gaat het niet worden. We heb-

beschermd. Minister Koolmees van SZW zoekt het in een

ben te dealen met nieuwe tijden. En nieuwe tijden vragen

minimumtarief voor zzp’ers van  15-18 per uur, terwijl de

om nieuwe solidariteit. Van werknemers met zelfstandigen.

belastingdienst nog steeds studeert op een sluitende zzp-

En van zelfstandigen met werknemers. Het wordt dan ook

definitie. Misschien zitten daar delen van de oplossing. Maar

hoog tijd dat de vakbond de koers verlegt naar een vakbe-

een beetje bredere kijk kan geen kwaad. Grote groepen werkenden doen niet meer mee aan het collectieve vangnet
voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Zij
moeten het zelf maar oplossen. Maar voor wie er nog wel
gebruik van kan maken wordt het vangnet minder stevig en
duurder.




 


Als maatschappij lopen we op lange termijn risico’s. Grofweg twee derde van de zzp’ers heeft niets geregeld op
gebied van arbeidsongeschiktheid. Er is geen arboarts, er

weging voor alle werkenden. Het juridische onderscheid

is geen reïntegratieplan, er is alleen het adagium: wie niet

naar vast of tijdelijk contract, flexwerk, uitzendbaan, pay-

werkt zal niet eten. Hup de bijstand in dan maar? Kunnen

rollconstructie, vrijwilligerswerk of zelfstandig professio-

we ons als maatschappij dat veroorloven als we tegelijker-

nal is voor een groeiende groep minder interessant: ze

tijd zo’n enorme krapte op de arbeidsmarkt hebben?

switchen van het een naar het ander of hebben combinaties

Dan de kenniskloof. Oorspronkelijk waren zzp’ers populair

daarvan. Kijk naar wat ons bindt in plaats van naar de ver-

omdat ze als zelfstandige professionals nieuwe kennis in

schillen. Leidend moet zijn dat je werkt en daarvoor een

het bedrijf brachten. Tegenwoordig zitten veel zelfstandi-

eerlijke beloning krijgt. Gelijk loon voor gelijk werk, met

gen in de klem van: als je werkt heb je geen tijd om te scho-

gelijke vangnetten voor werkloosheid, arbeidsongeschikt-

len en als je niet werkt heb je daar geen geld voor omdat

heid, scholing en pensioen. Wat is dat voor onzin dat de

je dat hard nodig hebt om van te leven tot de volgende

Autoriteit Consument en Markt bepaalt dat zzp’ers geen

opdracht. Zo’n 15% van de beroepsbevolking blijft achter

gezamenlijke afspraken mogen maken omdat dat kartel-

met scholing en dat draagt niet bij aan de doelstellingen

vorming is? De vakbeweging zou daar radicaal tegenin

van de Lissabonstrategie. Met enkel training-on-the-job

moeten gaan en standaard in CAO’s een fatsoenlijke vloer

bouw je geen vooraanstaande kenniseconomie.

voor flex en zzp-werk moeten leggen. Dat het nu niet mag

Een derde probleem is het pensioen: ik ken nauwelijks zelf-

van de ACM en de rechter, so what? Zet politieke druk, ga

standigen met een pensioenarrangement. Voor zover er

de barricaden op; de achturige werkdag is er ook niet zo-

iets aan pensioen is opgebouwd is dat als voormalige werk-

maar gekomen. Wat is dat voor onzin dat de arbeidsonge-

nemer. Maar slapend wordt niemand rijk. Al die zzp’ers

schiktheidsverzekering (AOV) een maatwerkproduct is waar

>>>
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de premie wordt bepaald door leeftijd, risicoklasse, jouw

Eind 2012 waren er negentien broodfondsen, het begin van

gezondheid, familiale ziektes en nog meer prijsopdrijvende

een stormachtige ontwikkeling: per medio 2018 telt Neder-

flauwekul? Terwijl werknemers automatisch en ongekeurd in

land er 385, met in totaal 17.150 deelnemers.

de verzekering zitten zodra ze een arbeidscontract hebben

Het broodfonds maakt geen onderscheid naar leeftijd,

getekend. Fijn bedacht door verzekeraars om de eigen zak-

bedrijvigheid, ziektegeschiedenis of rechtsvorm van het

ken te spekken, maar maatschappelijk totaal ongewenst.

bedrijf. Wie ongeveer een jaar ondernemer is, kan meedoen

Vorm werknemersverzekeringen om tot werkendenverzeke-

volgens het principe: ‘Als jij ziek bent, zorg ik voor jou’. Een

ringen – dat zorgt voor realistische tariefvorming, voor min-

zieke ontvangt van de twintig tot vijftig deelnemers in zijn

der onderlinge loonconcurrentie en voor een stevigere finan-

broodfonds een maandelijkse schenking, die wordt betaald

ciële basis onder collectieve regelingen. Als groepen wer-

uit de maandelijkse inleg van alle deelnemers. De (belasting-

kenden blijven accepteren dat ze tegen elkaar worden uit-

vrije) schenkingen brengen samen een bedrag op tussen

gespeeld, zijn ze gezien: de vaste baan komt verder onder

 750 en  2500 netto, afhankelijk van de keuze die de deelnemer bij toetreding heeft gemaakt. Enige voorwaarde is dat
de schenking nooit hoger is dan het bedrag dat de onder-



nemer gemiddeld genomen aan maandelijkse inkomsten uit



twee jaar. Zo’n 97% van alle zieken is binnen die periode her-



waarvan  8.900.000 naar zieken ging. De rest werd

zijn bedrijf haalt. De maximale duur van een schenking is
steld. Tot eind 2017 werd in totaal  26.900.000 ingelegd
gespaard in de buffers van de deelnemers. In totaal ontvingen over deze periode 1385 mensen schenkingen van hun
broodfonds met een gemiddeld bedrag van  8218,

druk en genoeg zelfstandigen ontberen het ondernemer-

gespreid over gemiddeld zeven maanden. Het ziektepercen-

schap om een goed inkomen te onderhandelen.

tage bedroeg over de periode 2011-2017 1,47%.





Er zullen genoeg zzp’ers zijn die roepen dat ze zelf de

Het broodfonds werkt wezenlijk anders dan een AOV. Som-

broek op willen houden en wars zijn van overheidsbemoei-

mige zelfstandigen combineren een broodfonds met een

enis en vakbonden. Die regelen hun eigen arbeidsvoor-

AOV om een vangnet te hebben als onverhoopt hun

waarden, pensioen en AOV. Maar de meesten regelen

arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt. Toenma-

helemaal niets. Pensioen is zo goed als onbetaalbaar en voor

lig minister Asscher wees naar de broodfondsen als argu-

maar weinigen weggelegd. En arbeidsongeschiktheid? Dat

ment om zelf niets te hoeven doen aan een arbeidsonge-

overkomt je. De meeste ongelukken zitten in een klein hoek-

schiktheidsregeling voor zelfstandigen. Gelet op het geringe

je. De AOV is voor maar een derde van de zelfstandigen

aantal deelnemers aan broodfondsen was dat nogal ridicuul.

weggelegd; voor de meesten is het te duur, te ingewikkeld

Het broodfonds is geen alternatief voor de AOV, eerder een

of niet toegankelijk – nog afgezien van de horrorverhalen die

opt-out zolang er geen wettelijke regeling is. En voor zelf-

je hoort over uitkeringen die geweigerd worden. Om dit te

standigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nau-

ondervangen startten in 2006 twintig ondernemers met het

welijks rond kunnen komen, is zelfs deelname aan een

eerste broodfonds, Solidair geheten. Hoewel dat oorspron-

broodfonds nog te duur. Dus bonden, kom op. Doe waar-

kelijk niet de bedoeling was, werden vanwege groeiende

voor je bent opgericht, solidariteit tussen werkenden, en

belangstelling vanaf 2011 nieuwe broodfondsen opgezet.

dwing zo’n wettelijke regeling af!

ronald de leij
was tot aan zijn pensioen directeur van het DECP en
beleidsadviseurbij AWVN
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Risico’s bij zelfroosteren

Een prettig rooster is
niet altijd gezond


               


Zo’n tien jaar geleden leek het wel alsof half Nederland met

Z

ger moeten doorwerken is het dan ook niet vreemd dat

zelfroosteren bezig was. Er waren congressen, vakbladen

zelfroosteren wordt gezien als middel om de duurzame

schreven kolommen vol en het in 2006 opgerichte – en

inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.

inmiddels ter ziele gegane – Nederlands Centrum voor

Met zelfroosteren kun je de verschillende behoeften invullen

Sociale Innovatie (NCSI) trok er hard aan om het onderwerp

per leeftijdsgroep, levensfase en zelfs per persoon. Denk bij-

op de agenda van het bedrijfsleven te krijgen. Die aandacht

voorbeeld aan zorgtaken. Veel medewerkers hebben de

is inmiddels weggeëbd. Daarmee zou de indruk kunnen ont-

zorg voor (kleine) kinderen of geven mantelzorg, volgen een

staan dat zelfroosteren een zachte dood is gestorven. Maar

opleiding naast hun werk of willen werken wanneer hun part-

niets is minder waar. Zeker nu de zelfsturende teams in

ner werkt. Als je partner wisseldienst heeft, dan is het prettig

opmars zijn, met name ook in de zorg, zien we de belang-

wanneer je die roosters op elkaar kunt aansluiten. Ook kan

stelling snel toenemen. En ook in de industrie wordt zelf-

een medewerker die ver weg woont werktijden kiezen waar-

roosteren steeds vaker als alternatief gezien voor de stan-

bij de files worden vermeden. Een ander voordeel van zelf-

daard ploegendiensten. Als SBI Formaat merken we ook dat

roosteren is dat het rooster kan worden aangepast aan het

ondernemingsraden er vaker mee bezig zijn. Toen we in

natuurlijke slaappatroon van een persoon, het zogeheten

2016, samen met het uit het NCSI voortgekomen Netwerk

chronotype. Waar avondmensen korter en slechter slapen

Zelfroosteren, in 2016 een conferentie over zelfroosteren

als gevolg van ochtenddiensten, blijkt dat ochtendmensen

organiseerden, kwamen daar tot onze verbazing bijna 300

juist meer moeite hebben met het werken in de nacht,

deelnemers op

af.1

vooral als dat vaker achter elkaar gebeurt. Uit onderzoek
blijkt dat roosters waarbij rekening wordt gehouden met



het chronotype een positief effect hebben op de slaapkwa-

Medewerkers die hun eigen werktijden kunnen bepalen zijn

liteit en de tevredenheid. Daarnaast wordt, naarmate de

doorgaans erg tevreden en verzuimen minder. Nu we lan-

leeftijd toeneemt, het schakelen tussen verschillende diensten lastiger en neemt het herstelvermogen af.2 Dit pleit
ervoor om dan minder wisseling van dienstsoorten en meer

Nicole Pikkemaat is trainer Arbeid & Gezondheid bij SBI Formaat.

hersteltijd in het rooster te plannen.
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Betekent dit dan zelfroosteren per definitie leidt tot gezon-

Stappenplan zelfroosteren

dere en duurzaam inzetbare werknemers? Het antwoord is
nee. Een medewerker kan ook kiezen voor een ongezond

Zelfroosteren kent verschillende vormen. Ruilen en het

rooster, bijvoorbeeld gedreven door financiële prikkels

werken met voorkeurroosters zijn prille vormen van

en/of de thuissituatie. Ook is een prettig rooster niet altijd

zelfroosteren. Werken op tijdstippen die de medewer-

een gezond rooster.

ker zelf wenst, is de ultieme vorm. In het proces van

Hoewel sommige mensen graag ‘s nachts werken, blijkt

zelfroosteren doorloopt de organisatie de volgende

uit onderzoek dat dit vaker leidt tot diabetes, hart- en

stappen:

vaatziekten en slaapproblemen. Ook hebben nachtwerkers meer last van maagdarmstoornissen, problemen in

1. Ken het werkaanbod

de stofwisseling en hoofdpijn. En er zijn onderzoeken die

De organisatie bepaalt wat minimaal en maximaal aan

erop wijzen dat vrouwen zelfs meer risico op borstkanker

bezetting nodig is voor een bepaalde periode (bij-

lopen.

voorbeeld drie maanden). Het werkaanbod wordt

Dit alles pleit ervoor om nachtwerk te minimaliseren. Dat

vaak bepaald door de werkgever in samenspraak met

betekent dat organisaties moeten sleutelen aan het werk-

medewerkers, maar kan ook een teamverantwoorde-

aanbod. Soms zijn er simpele maatregelen te bedenken,

lijk zijn.

waarbij nachtwerkzaamheden verschoven worden naar de
dag. Wie tegenwoordig iets via een webshop bestelt, heeft

2. Aangeven van roosterwensen

het de volgende dag in huis. Wat vaak niet beseft wordt is

De medewerkers geven aan op welke tijden zij willen

dat dit nachtwerk met zich meebrengt. Veel consumenten

werken binnen de gestelde grenzen en spelregels.

zullen het waarschijnlijk geen probleem vinden als hun pak-

Dit kan bijvoorbeeld geregeld worden via een soft-

ket een dag of paar dagen later wordt bezorgd. Een sim-

waresysteem of tijdens een werkoverleg.

pele vraag hierover als iemand een bestelling via de website plaatst, kan al veel nachtwerk schelen.

3. Vergelijken van de wensen met het aanbod

Het volledig uitbannen van nachtwerk zal lastig zijn. Een

De aangegeven wensen worden vergeleken met het

ziekenhuis kan niet ’s nachts de deuren sluiten, en als er

werkaanbod. Idealiter matcht er 100%. Dan is de

brand is wil je ook niet dat het pas de volgende dag wordt

‘roosterpuzzel’ direct rond. In de praktijk matcht vaak

geblust. Dan is het belangrijk om te kijken naar mogelijk-

minder dan 100%, bijvoorbeeld 80%.

heden om het nachtwerk voor de individuele medewerker
te beperken. Zo kan iedereen onder de ‘drempeldosis’ blij-

4. De puzzel verder oplossen

veroorzaakt3.

Het nog niet ingeplande percentage werk moet ver-

Dat betekent dat zelfroosteren niet helemaal vrij is. Er moet

der opgelost worden. Dat kan gedaan worden door

een individuele begrenzing worden ingesteld, zodat de

het team van medewerkers zelf, door een planner of

ongezonde uren per persoon niet of in beperkte mate kun-

speciale planafdeling of door een softwaresysteem.

ven, de dosis waaronder geen effect wordt

Het komt erop neer dat medewerkers soms hun wen-

nen worden ingevuld.

sen moeten intrekken en/of aangepaste tijden moe-



ten accepteren. Hiervoor worden doorgaans spelre-

Naast nachtwerk moet er ook worden gewaakt voor over-

gels opgesteld. Soms wordt ook gekozen voor een

werk. Werkweken van 55 of meer uur zijn niet gezond. Er

flexibele pool die de roosterpuzzel moet oplossen.

is een duidelijk verband gevonden tussen extreem over-

>>>
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werk en de kans op een beroerte en hart- en vaatziekte.



Ook hebben mensen die dagelijks drie tot vier uur over-

Daarnaast moet er nog veel onderzoek worden gedaan.

werken duidelijk meer kans op een depressie dan werk-

Het Netwerk Zelfroosteren zet zich daar actief voor in. De

nemers die zich aan het normale werkschema houden.

Arbeidstijdenwet stelt grenzen aan bijvoorbeeld de lengte

Daarnaast brengt vermoeidheid grote veiligheidsrisico’s

van de arbeidsduur, het aantal nachtdiensten en de rust-

met zich mee, wat tot bedrijfs- en verkeersongevallen kan

tijd. De vraag is of deze grenzen voldoende bescherming

leiden.

bieden voor de gezondheid en veiligheid. Er is daarom

Voordat de bezetting bepaald wordt, is het dan ook van

meer onderzoek nodig naar de individuele drempeldosis

belang om alle werkzaamheden in de aankomende

en de impact van persoonlijke kenmerken in relatie tot

planningsperiode goed in beeld te brengen en de roosters

werktijden. Wellicht zijn meer rigoureuze maatregelen een

daar op aan te passen. Daarnaast

must, zoals een individuele drem-

moet er voldoende marge zijn om bij-

pelwaarde.

voorbeeld een opleiding te volgen,

Overigens betekent dit niet dat we

op vakantie te gaan en ziek te kun-

voor nu moeten afwachten tot de

nen zijn. Om te voorkomen dat indi-

wetenschap met nieuwe inzichten

viduele medewerkers desondanks

komt. Met de kennis en ervaring

kiezen voor lange en ongezonde

van nu zijn er al veel gezonde af-

werktijden, kan ook hier gedacht

spraken te maken, bijvoorbeeld in

worden aan een individuele be-

de CAO en/of in het roosterbeleid

grenzing.

van bedrijven en instellingen.
Het is dan wel belangrijk dat vak-



bonden en ondernemingsraden

Op basis van studies over de in-

goed op de hoogte zijn en zich er

vloed van verschillende typen roosters op de mens zijn

ook hard voor maken de kennis

vuistregels opgesteld voor een gezond rooster. Voorbeel-

te vertalen naar goede afspraken. Zo kunnen gezonde

den van deze vuistregels zijn: het aantal nachtdiensten

werktijden met regelruimte voor medewerkers gerealiseerd

beperken, snel voorwaarts roteren (met de klok mee roos-

worden. Dat draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van

teren) en voldoende hersteltijd inplannen. Het is echter

medewerkers, en bevordert de kwaliteit van het werk en de

ondoenlijk om in roosters (en ook bij zelfroosteren) reke-

productiviteit. Wie wil dat nu niet?

ning te houden met alle vuistregels. Doordat iedere medewerker verschillend is, zullen de vuistregels ook niet voor
iedereen in gelijke mate effectief zijn.
Om zelfroosteren tot een succes te maken, is het dan ook
belangrijk dat medewerkers voorlichting krijgen over de
vuistregels, waarbij rekening gehouden wordt met hun
persoonlijke kenmerken zoals chronotype en leeftijd.
Daarnaast kan aandacht besteed worden aan adviezen
voor goed slapen, voldoende lichaamsbeweging en een
gezond voedingspatroon. Dit neemt de ongezonde werktijden niet weg, maar maakt ons wel beter bestand tegen
de risico’s.

Noten
1 Het Netwerk Zelfroosteren (FNV, AWVN, TNO, SBI Formaat, Déhora,
Ortec, Intus, Planmen, KLM, Heineken), dat als doel heeft om kennis, kunde
en inspiratie over zelfroosteren ter beschikking te stellen, organiseert op
12 november 2018 een vervolgconferentie: Gezond zelfroosteren in praktijk. Hier zal ook de nieuwe website van het netwerk gepresenteerd
worden met voorbeelden, onderzoeken en hulpmiddelen over zelfroosteren. Zo wordt er gewerkt aan een mechanisme waarbij een medewerker in
één oogopslag ziet of hij een gezonde of juist ongezonde roosterkeuze
maakt.
2 lwin van Drongelen. Ploegendiensten: nadelige gezondheidseffecten en
mogelijkheden voor preventie. 31 juli 2017, Werk & Veiligheid.
3 Tjabe Smid. Spreiding van risico bij nachtwerk. April 2018, Arbo Vakmedianet.
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Sjaak van der Velden is zelfstandig historicus en
daarnaast verbonden aan het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis en De
Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.

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

Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

t 030 231 81 15
info@linxx.org
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Waarom korter werken
opnieuw op de agenda
moet staan
            
                
             

De eis voor arbeidsherverdeling en arbeidsduurverminde-

D

junctuur al een tijd aantrekt is de werkloosheid gelukkig

ring is terug van weggeweest. Niet dat hij volledig van het

afgenomen, maar we kampen nog steeds met een giganti-

toneel was verdwenen, maar hij was tot voor kort meer een

sche ondertewerkstelling van meer dan een half miljoen

figurant, steeds aanwezig maar dan wel stilzwijgend en op

mensen. Jonge of langdurig werkzoekenden die geen recht

de achtergrond. Het kan verbazen dat hij op ons recente

(meer) hebben op een inschakelingsuitkering (voor wie nog

ABVV-congres opnieuw een prominente plaats kreeg toe-

nooit gewerkt heeft) of op een werkloosheidsuitkering

bedeeld. De reacties ter rechterzijde waren in ieder geval

(want geschorst omdat de bemiddelingsdiensten onvol-

vernietigend: niet meer van deze tijd, tot zelfs contrapro-

doende zoekgedrag meenden te moeten vaststellen) tot

ductief op een ogenblik dat onze concurrentiepositie

kleine deeltijdsen wanhopig op zoek naar meer arbeids-

amper hersteld is en bedrijven worstelen met toenemende

uren of een voltijdse job. Groepen die niet in de officiële

tekorten aan geschikte arbeidskrachten. Het is natuurlijk

werkloosheidsstatistieken opdagen omdat ze geen recht

nooit anders geweest: arbeidsduurvermindering was

hebben op een werkloosheidsuitkering. Aan de andere kant

steeds des duivels in de ogen van de werkgevers en de

van het spectrum is er de massa werkenden die voltijds wer-

conservatieven. Het bewijst alvast dat we niet kiezen voor

ken, overuren kloppen en dolgedraaid zijn. Arbeidsherver-

de makkelijkste weg voor het komende sociaal overleg.

deling ligt dan voor de hand: minder werken om met zijn
allen te kunnen werken.



Daarbij komt een tweede motief, nauw verwant met het

Dat collectieve arbeidsduurvermindering – of CADV in vak-

eerste: de huidige arbeidsverdeling zit scheef en daar

bondsjargon – dan toch weer naar voren wordt gebracht,

hangt een genderdimensie aan vast. Veel vrouwen werken

heeft met verschillende zaken te maken. Er spelen klassieke

noodgedwongen deeltijds om betaalde arbeid te kunnen

motieven zoals de strijd tegen de werkloosheid. Nu de con-

combineren met zorg voor het gezin. Vandaar de persistente loonkloof tussen mannen en vrouwen die nog voor
een fractie te wijten is aan ongelijk loon voor gelijk werk,

Jean-Marie De Baene is hoofd ABVV-studiedienst.

maar voor het grootste gedeelte te maken heeft met deel-
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tijdarbeid die een vrouwenzaak is en blijft. Een loonkloof

te sterk aan banden legt, fundamenteel worden herzien.

die zich later vertaalt in een pensioenkloof, want minder bij-

Deze wet op het concurrentievermogen die dateert van

dragen staat gelijk met minder pensioenrechten. De eis

1996 heeft als doel om onze loonkostontwikkeling af te

voor CADV heeft net daarom een impuls gekregen vanuit

stemmen op de loonkostontwikkeling bij onze belangrijkste

de vrouwenbeweging.

handelspartners, met name Duitsland, Frankrijk en Neder-

Derde motief: de financiering van onze sociale bescherming

land. In grote lijnen komt het mechanisme er op neer dat

veilig stellen. Om de financiële leefbaarheid van onze socia-

de verwachte loonstijgingen voor de komende twee jaren

le zekerheid en pensioenen te vrijwaren kiezen de rechtse

bij de buren – na aftrek van de verwachte loonindexering –

beleidsmakers voluit voor langer werken met werken tot 67

de maximale onderhandelingsmarge bepalen voor reële

als paradepaardje. Als vakbeweging hebben we er alle

loonstijgingen voor de komende twee jaren bij ons. Een

belang bij om naast een alternatieve financiering via kapi-

recente hervorming van deze wet heeft het keurslijf nog

taalbelastingen, wat een taaie piste is, ook voluit te gaan

strakker gemaakt waardoor de marges voor algemene

voor het optrekken van de werkgelegenheidsgraad: meer

loonsstijgingen – of voor een operatie CADV met loonbe-

mensen aan het werk, maar dan op een doenbare manier.

houd – in sectoren en bedrijven verdampen. Bijkomend
moet het kader voor de kortingen op bijdragen ten gronde



worden bijgesteld. De zittende rechtse regering-Michel

CADV is een haalbare piste. Op voorwaarde dat de beleids-

heeft de werkgeversbijdragen stapsgewijze verlaagd van

focus drastisch wordt verlegd van het stimuleren van over-

33% op de brutolonen naar 25%, zonder daar enige voor-

uren en bijklussen voor wie al werk heeft naar herverdeling

waarde aan te koppelen. Deze vrijblijvende en automati-

van het beschikbare werk. En op voorwaarde dat de pro-

sche loonsubsidie moet daarom worden omgebouwd tot

ductiviteitswinsten opnieuw billijk verdeeld worden tussen

een voorwaardelijke korting in functie van CADV met com-

arbeid en kapitaal, want ook bij ons neemt de arbeidsinko-

penserende aanwervingen. A contrario, moet er een einde

mensquote af. Er is geen tekort aan toegevoegde waarde,

worden gesteld aan het fiscaal en parafiscaal pamperen van

maar ze wordt wel slecht verdeeld.

overwerk. De regering-Michel doet er alles aan om over-

Om dit in praktijk te brengen kiezen we voor de weg van

uren en bijklussen goedkoper te maken, terwijl net het

onderhandelingen, niet voor een politieke tussenkomst in

omgekeerde moet gebeuren. In feite zou de 32-urenweek

de arbeidswetgeving. Nog los van de haalbaarheid van de

de norm moeten zijn, waarboven hogere bijdragen dienen

politieke weg, is deze keuze ingegeven vanuit de overtui-

betaald te worden. Dat zou werkgevers ontraden om lan-

ging dat onderhandelingen op sector- en bedrijfsvlak het

ger te doen werken. De 32-urenweek zou ook de norm

best tot resultaten kunnen leiden die nauw aansluiten op

moeten worden als het nieuwe voltijdse om volledige rech-

de realiteit van het terrein. Voorbeeld hiervan is het

ten op sociale zekerheid te garanderen. Dat zou werkne-

akkoord in de zorgsectoren om bijkomende verlofdagen

mers ontraden om langer te werken.

toe te kennen aan oudere werknemers (12 dagen vanaf 45
jaar, 24 dagen vanaf 50 jaar en 36 dagen vanaf 55 jaar), wat



belastende zorgarbeid een stuk werkbaarder maakt op

Maar zitten werknemers daar op te wachten? Werknemers

oudere leeftijd.

zijn in ieder geval eisende partij om nu het economisch wat
beter gaat hun deel te krijgen van de toegenomen welvaart.



Maar ze zijn evenzeer vragende partij naar meer werkbaar

Er is wel een algemeen wettelijk kader vereist om dit

werk. De toegenomen werkdruk is op dit moment hét

onderhandelingsproces te faciliteren. In de eerste plaats

probleem bij uitstek dat velen op de werkvloer ervaren. De

moet de huidige loonwet die de onderhandelingsmarge al

bedrijfsconflicten rond werkbaar werk zijn legio. CADV kan
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daar in principe een oplossing voor zijn, op voorwaarde dat

het zal onze concurrentiepositie schade toebrengen want

die effectief gepaard gaat met bijkomende aanwervingen.

kostenverhogend, en het zal de krapte op de arbeidsmarkt

En daar knelt vaak het schoentje zoals uit meerdere ‘adv-

nog versterken. Op het eerste argument zijn we reeds inge-

blijken1.

Om de werkdruk te milderen

gaan: CADV is betaalbaar wanneer het wordt gefinancierd

zal in elk geval een bredere aanpak nodig zijn en moet de

uit de onderhandelingsmarges (afruil vrije tijd/loonsverho-

experimenten’ mocht

huidige arbeidsorganisatie – met steeds scherpere eisen op

ging) en via een grondige herschikking van de bestaande

vlak van arbeidsritme, te behalen resultaten, polyvalentie,

kortingen op werkgeversbijdragen. Ook de zogenaamde

beschikbaarheid – zelf ten gronde in vraag worden gesteld.

kraptes op de arbeidsmarkt hoeven geen onoverbrugbare

Ook de vorm die CADV aanneemt zal bepalend zijn voor

hindernis te vormen. Die selectieve kraptes voor bepaalde

het draagvlak bij werknemers. Een 4-dagenweek kan

functies en beroepen zullen zich sowieso voordoen bij elke

begeesterend werken voor wie dagdagelijks lange afstan-

conjuncturele opstoot zolang een aantal structurele oorzaken niet worden aangepakt: de geringe aantrekkingskracht van technisch en beroepsonderwijs, de onderinves-



teringen in bijscholing door het bedrijfsleven, het selectie-



rekening houdt met het aanbod op de arbeidsmarkt (oude-



ve wervingsbeleid van ondernemingen dat onvoldoende
ren, werknemers met migratie-achtergrond), de onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden van specifieke functies en in
specifieke organisaties (het kleinbedrijf). CADV zal alleen
maar tot gevolg hebben dat een noodzakelijk beleid sneller en sterker wordt ingezet, zoals het opzetten van een

den moet pendelen om op het werk te geraken. Korter

robuust investeringsbeleid in vorming.

werken op dagbasis laat dan weer toe dat werknemers met
jonge kinderen meer ademruimte krijgen om kinderen naar



de opvang of de school te brengen. De vraag of werkne-

De optie voor een CADV-strategie is geen gemakkelijke

mers mee hun schouders zullen zetten onder een CADV-

keuze. Zeker niet in tijden waar we onze handen al vol heb-

strategie zal in ieder geval afhangen van de mate waarin dit

ben met het verweer tegen een politiek waarbij de sociale

bijdraagt tot het verwerven van een grotere tijdsautono-

welvaartstaat op meerdere fronten tegelijk wordt aangeval-

mie. Als dat het geval is dan zijn werknemers wel degelijk

len. Maar het is wel een bewuste keuze voor een meer

bereid een afruil te maken tussen meer loon of meer vrije

offensieve strategie, vanuit de overtuiging dat we sociale

tijd. De ervaring met tijdskrediet en loopbaanonderbreking

vooruitgang alleen maar zullen kunnen afdwingen door

waarbij adv zelfs gepaard gaat met inkomensverlies, bewij-

opnieuw een eigen, onderbouwd alternatief aan te dragen.

zen dat.

De eis voor een 32-urenweek maakt daar deel van uit, net
als onze eis voor een waardig wettelijk pensioen en de eis



voor een hoger minimumloon. Van onze collega’s van het

De keuze voor een onderhandelingsstrategie houdt

FNV vangen we eenzelfde signaal op: terug opkomen voor

meteen in dat we de werkgevers mee moeten krijgen. Die

een offensief verhaal. Dat is trouwens onze missie als socia-

zijn geen vragende partij, ze zijn zelfs ronduit tegen. Deels

le tegenmacht.

vanuit een ideologische vooringenomenheid (‘CADV is niet
meer van deze tijd’), deels vanuit pragmatische overwegingen waarbij twee bekommernissen komen bovendrijven:

Noot
1 De Spiegelaere Stan: ‘De 4-dagenweek bij Volkswagen ‘ (SAMPOL, 2017).
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Liever geen pensioendeal
dan een slechte deal

  
          



Zaterdag 8 september organiseerde de FNV een demon-

Z

vele werknemers in zware beroepen willen veel eerder kun-

stratie voor een goed pensioen. De FNV stelde daarbij drie

nen stoppen. Zij willen na 45 jaar werken met pensioen kun-

‘simpele eisen’, zoals ze zelf zegt. De eerste eis is om de

nen gaan, maar die eis komt niet meer voor in het ‘simpele

AOW-leeftijd op 66 te bevriezen en de VUT weer mogelijk

rijtje’ van de FNV.

maken door de fiscale boete op eerder stoppen te schrap-

De tweede eis, het regelen van indexatie voor elke genera-

pen, de tweede om de indexatie voor elke generatie te

tie, is niet zo ingewikkeld. Als je de rekenrente iets ver-

regelen, en de derde om iedereen een pensioen te bieden,

hoogt voor het berekenen van de pensioenverplichtingen,

dus ook zzp’ers en flexwerkers. Laten we eens wat op die

dan is de dekkingsgraad al snel hoog genoeg om de pen-

eisen inzoomen.

sioenen en uitkeringen te kunnen indexeren (1% stijging

Het schrappen van de fiscale boete op eerder stoppen met

rente is plusminus 13% stijging dekkingsgraad). De rente

werken is eigenlijk een terugkeer naar de vervroegde uit-

en hoe je die moet/mag berekenen in je verplichtingen is

tredingsregeling, de VUT. Dit kan dan worden afgesproken

dus van essentieel belang in de pensioendeal. Oftewel:

in de CAO (sectoraal) maar kost wel (werknemers)premie.

‘Het is de rente, dombo’! Ik vrees echter dat hier niet aan

De terugkeer van de VUT geeft sectoren wel de mogelijk-

gesleuteld zal worden. Hooguit zal er eerder geïndexeerd

heid om zelf iets te doen aan het mogelijk maken van vroe-

mogen worden dan nu, maar dat zal betekenen dat er ook

ger uittreden in sectoren waar veel zware beroepen voor-

eerder gekort kan worden op pensioenopbouw en uitkerin-

komen. Veel werknemers vinden het bevriezen van de

gen als de economie tegenzit. De bekende sigaar uit eigen

AOW-leeftijd op 66 jaar volstrekt onvoldoende, zeker als

doos dus.

dat tijdelijk is. Zij willen weer terug naar 65, maar vooral de


Jan Berghuis was tot aan zijn pensioen drie jaar geleden FNV-bestuurder
in de Metaal. Hij was tot eind vorig jaar voorzitter van het Pensioenfonds
Metaal en Techniek.

Tot slot de derde eis, het pensioen voor flex en vooral voor
zzp’ers, dat moet er echt komen. Al zou het alleen maar
zijn om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te
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minimaliseren. Maar hoe ga je dat dan doen? Mij lijkt de



weg via de sectoren waar zzp’ers werken de beste. Je

Bij de aankondiging van de pensioendemonstratie liet de

moet dan wel een pensioen aanbieden met een gediffe-

FNV zich van haar strijdbare kant zien: ‘Wij maken als

rentieerde premie, want zzp’ers zijn niet allemaal in staat

FNV een vuist: wij zullen nooit verslechteringen accepte-

om voor een vol pensioen de volle (werkgevers en werk-

ren.’ Dat klinkt goed, maar ik vrees dat de werkelijkheid

nemers) premie te betalen.

anders is.

Medio augustus lanceerden Hans van Meerten (hoogle-

Hoewel bij het schrijven van deze bijdrage nog niet

raar internationaal pensioenrecht), John Westerbrink

bekend is of werkgevers en vakbonden een pensioendeal

(pensioenconsultant) en Charles Verhoef (Zelfstandigen

sluiten, gaat men er in het geruchtencircuit van uit dat er

Bouw) het plan dat zzp’ers de mogelijkheid moeten krij-

voor Prinsjesdag een akkoord ligt dat veel zal lijken op het

gen om extra bij te sparen voor de AOW. Nadeel hiervan

al uitgelekte conceptakkoord. In dat conceptakkoord blijft

is dat de AOW een omslag gefinancierd systeem is, waar-

er weinig van de drie eisen over. Er staat dat de bevriezing

bij de pensioenen worden betaald uit de lopende premie-

van de AOW-leeftijd slechts tijdelijk zal zijn, er zijn geen

inkomsten. Met de toenemende vergrijzing wordt het dan

afspraken over eerder uittreden bij zware beroepen, en er

steeds lastiger een fatsoenlijk pensioen uit te keren.

komt geen andere rekenrente waardoor indexatie voor

Sowieso zie je steeds meer voorstellen om omslag gefi-

pensioen en uitkering een wassen neus is. De rekenrente

nancierde systemen in te voeren, doordat er zulke zware

blijft als een zwaard van Damocles boven het stelsel han-

financieringseisen aan pensioenen zijn gehangen. Ik zou

gen. Bovendien staat er in het conceptakkoord dat de

toch liever iets doen aan die zware financiële pensioenei-

doorsneepremie wordt afgeschaft, terwijl uit onderzoek

sen, zodat ook flexwerkers en zzp’ers kunnen worden

van de grote pensioenfondsen blijkt dat vooral deze af-

ondergebracht in een kapitaaldekkend systeem. Die bie-

schaffing zeer nadelig is voor grote groepen werknemers;

den namelijk veel meer zekerheid voor de toekomst. Ook

met name 45-plussers zullen dan minder pensioen krijgen.

lijkt mij de overheid nou niet zo’n betrouwbare partij om

Wie gaat die compensatie betalen? We gaan toch niet de

je gespaarde extra AOW-centen te beheren.

pensioenen van die groep versoberen?
In het conceptakkoord staat gelukkig wel dat er niet wordt
overgegaan naar een stelsel met persoonlijke potjes.
Maar liberaal Nederland, de VVD en vooral D66,
voert juist een hardnekkige lobby voor persoonlijke
spaarpotjes. Dat belooft weinig goeds met
D66’er Wouter Koolmees als minister van SZW
die uiteindelijk de knoop moet doorhakken.


Feit is wel dat de FNV-leden de hele pensioendiscussie met argusogen volgen. Gezien de geschiedenis van deze discussie is
het wantrouwen groot. Het is een interessante vraag hoe de vakbeweging toch in deze
(pensioen)situatie is terechtgekomen. Ik denk
dat het mistige onderhandelingsproces het
antwoord is. Waarom blijven centrale pensioen-

>>>
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onderhandelaars toch denken dat een proces van grote

geheimzinnigheid in het belang is van haar leden. Wellicht

geheimzinnigheid in kleine clubjes de enige mogelijkheid

komt het doordat er veel te lang gedacht is dat een pol-

is om tot een goed onderhandelingsresultaat te komen?

dercompromis mogelijk was. Maar de neoliberale lobby

Juist de vakbeweging heeft een open communicatie naar

bleek veel machtiger en is er op uit om ons huidige stel-

haar achterban nodig, met verantwoording afleggen en

sel te slopen en te vervangen door een volkomen geïndi-

actiedruk, om tot goede afspraken te komen. De leiding

vidualiseerd pensioenstelsel.

van de vakbeweging was daardoor niet in staat om het
alsmaar groeiende wantrouwen binnen haar achterban om



te keren in een strijdbare ondersteuning van de pensioen-

Als mocht blijken dat er in het definitieve akkoord niet veel

onderhandelaars. Voormalig directievoorzitter René van

meer te halen valt dan het gelekte conceptakkoord, dan

der Kieft van pensioenuitvoerder MN heeft volkomen

zou de FNV wel gek zijn om dat te ondertekenen. Het zal

gelijk toen hij enige weken geleden beweerde dat de dis-

desastreus uitwerken. De vakbeweging zal dan niet alleen

cussie over pensioenen gevoerd wordt door vooral een

te maken krijgen met te weinig instroom van jongeren,

elite van mensen en organisaties die daar financieel

maar ook met een versnelde uitstroom van vooral oudere

belang bij hebben. En dan bedoelde hij niet werknemers

werknemers. Dan maar beter niet de handtekening onder

en gepensioneerden, maar pensioenuitvoerders, verzeke-

een akkoord zetten en met volle kracht in sectoren en

raars, banken en daaraan gerelateerde deskundigen. Die

bedrijven de strijd aangaan om via CAO’s en met behulp van

groepen hebben er inderdaad belang bij dat alles onder

generatiepactafspraken werknemers aan goede ouderenre-

de pet blijft. Maar het is mij werkelijk een raadsel waarom

gelingen te helpen waar vooral werknemers met zware

de vakbondsleiding gedacht heeft dat dit proces van

beroepen wat aan hebben.
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Naar een upgrade van
de polder

 
            



voorbeeld is het Landelijk Klimaat-

In onze snel veranderende wereld is

akkoord, waar zo’n honderd organisa-

onze democratie, de groeiende on-

het noodzaak midden in de samenle-

ties aan meedoen. Zo heeft Rotterdam

gelijkheid en het gebrek aan sociale

ving te staan, zowel om voeling te hou-

het plaatselijk Klimaat Initiatief van bur-

cohesie beschreven worden. Als on-

den met de samenleving als om daar

gers, bedrijven en instellingen gericht

derliggende factoren worden daarbij

zelf mede vorm aan te geven. Dat

op energietransitie.

genoemd: globalisering van de eco-

betekent dat verschillende belangheb-

nomie, de macht van het internatio-

benden in wisselende coalities elkaar



nale kapitaal (financialisering), het

op moeten zoeken. Dat noemen we

Wij zien niet zozeer een ‘erosie van

daarbij horende consumentisme van

associatieve democratie. Bij deze vorm

het poldermodel’, zoals Evert Smit

de moderne mens, digitalisering en de

van democratie vindt overleg plaats

betoogt in zijn historisch analyse van

flexibilisering van de arbeid. Daarnaast

tussen vertegenwoordigers van groe-

de Nederlandse arbeidsverhoudingen

wijzen veel artikelen op het gestaag

pen stakeholders, ofwel associaties.

(Zeggenschap, 2018/1), maar een

afnemende onderlinge vertrouwen

Voorbeelden van associaties zijn werk-

modernisering van het polderland-

tussen burgers en autoriteiten en bij-

geversassociaties, vakbonden, klanten-

schap. De associatieve democratie is

behorende instituties. Een vertrou-

associaties, leveranciersassociaties,

een aanzet voor een vernieuwd Rijn-

wenscrisis die van de lage naar de

plaatselijke autoriteiten en milieuor-

lands model.

hogere klassen beweegt, aldus socio-

ganisaties.

Zowel werkgevers als werknemers

loog Godfried Engbersen, en die niet

In de associatieve democratie treden

moeten hun associaties naast de gang-

alleen Henk en Ingrid raakt, maar ook

die organisaties met elkaar zodra zij

bare sociale arrangementen (centraal

Diederik en Constance. Vernieuwing

een belang in het onderwerp hebben.

overleg en CAO) meer instellen op

is daarom hard nodig.

Een voorbeeld hiervan is het Pact Bra-

dwarsverbanden en netwerken, met

bant, dat fungeert als een platform

name ten behoeve van het intomen

voor werkgevers, werknemers, onder-

van het financialisme en de hybride

wijs, lokale en regionale overheid in-

arbeidsmarkt van werknemers, flex-

zake arbeidsmarktinnovatie. Een ander

werkers en zzp’ers.

We kennen ze allemaal, de artikelen

W

en columns waarin de problemen van

Wout Buitelaar is hoogleraar-fellow Amsterdam
Business School/UvA. Piet Joustra is oud-directeur Hoogovens en sociaal-politiek filosoof.
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Let wel, met het moderniseren van

gingen lopen leden weg, of vindt het

problemen, etc. Dat heeft ook gevol-

het bestaande Rijnlandse model lijkt

midden- en kleinbedrijf dat VNO-

gen voor de overlegstructuren. Bin-

uitsluitend de Europese situatie in

NCW haar belangen niet goed behar-

nen de SER zien we al dat ook organi-

beeld te komen. Maar dat is zeker niet

tigt. Werkgevers- en werknemersor-

saties buiten de huidige leden regel-

juist, want ook in de VS zijn er signalen

ganisaties nemen daarom stappen het

matig aanschuiven. Dat zou ook moe-

die duiden op een vergelijkbare ont-

vertrouwen en contact te herstellen.

ten gebeuren aan de CAO-tafel en bij

wikkeling, ondanks de huidige Trump-

Bij werkgevers ligt het accent niet

het overleg tussen directie en onder-

storm. Wij verwijzen hierbij naar onder-

alleen op activiteiten op centraal of

nemingsraad. Daar zou veel meer

zoek van Thomas Kochan van MIT en

koepelniveau. Steeds meer krijgen

ruimte moeten zijn voor ngo’s om aan

Lee Dyer van de Cornell University.

ontwikkelingen binnen branches aan-

te schuiven. Dergelijke initiatieven

Aan de hand van uitvoerige research

dacht, waarbij contact met de regio

zien we al binnen de Europese staalin-

binnen Amerikaanse bedrijven en hun

wordt gezocht om afspraken op lokaal

dustrie met Duitsland als voortrekker.

omgeving komen zij met een aantal

niveau te kunnen maken. En vakbon-

praktische voorstellen voor toekomst-

den zoeken het contact met de werk-



gerichte ondernemingsstrategieën en

vloer om leden en niet-leden te onder-

Associatief overleg kan worden geïm-

relaties tussen werkgevers en werk-

steunen middels organising.

plementeerd op diverse niveaus, inter-

nemers, met nieuwe associatieve vor-

Deze voorzichtige stappen zijn echter

nationaal, regionaal en lokaal. Al deze

men van samenwerking tussen diverse

niet voldoende. Om het huidige pol-

voorwaarden kunnen worden gefaci-

stakeholders. Ze leggen vooral het

dermodel te upgraden naar de asso-

liteerd door de politiek middels cre-

accent op dwarsverbanden tussen de

ciatieve democratie, moet er meer

atieve algemene voorschriften en wet-

arbeidsmarkt en het onderwijs op

gebeuren. Zo moeten werkgevers- en

geving. Dit gezamenlijke pakket vormt

(inter)regionaal niveau. De onderzoe-

werknemersorganisaties namens een

de kern van de introductie van het

kers beschrijven enerzijds een strate-

groot deel van de achterban praten.

begrip associatieve democratie, een

gie gericht op kwaliteit van arbeid,

Bovendien moeten er intern solide

pakket waaraan bedrijfsleven, publie-

product en klantrelatie (zoals waren-

democratische regels zijn, waarbij de

ke organisatie en politiek hun aandeel

huisconcern Costco doet) en ander-

leden de top kunnen aanspreken en

zullen leveren. Natuurlijk zal een en

zijds een fijnmazig en breed sociaal

andersom. Dat lijkt vanzelfsprekend,

ander moeten plaatsvinden binnen de

gesteund onderwijssysteem (met als

maar is het niet. Associaties worden

huidige kapitalistische structuur en

voorbeeld het Massachusetts Educa-

vaak vrij centraal van boven af be-

huidige economische ordening. Maar

tion Partnership).

stuurd met slechts formele inspraak-

deze staat open voor hybride vormen

mogelijkheden.

van economische ordening en afspra-



Andere voorwaarde is dat de associa-

ken, op dezelfde wijze als dat binnen

Ook in de wereld van de arbeidsver-

ties zich maatschappelijk verantwoord

het Rijnlandse model al decennialang

houdingen zien we het wantrouwen

moeten opstellen en niet slechts de

wordt toegepast. Het is geen revo-

tussen de top en de basis. Veel wer-

deelbelangen van hun leden dienen.

lutie en geen utopie, maar een haal-

kenden voelen zich niet meer verte-

Dus geen verstarde vakbonden of

bare uitbreiding van bestaande vor-

genwoordigd door een vakbond. Ze

strikt financieel georiënteerde werk-

men van overleg met elementen die

richten eigen organisaties op, zoals de

geversorganisaties, maar organisaties

op dit moment om invulling schreeu-

Werkvereniging voor Modern Wer-

met maatschappelijk verantwoorde

wen: het verdedigen van democrati-

kenden of de onderwijzers met 'PO

uitgangspunten ten aanzien van duur-

sche omgangsvormen en zorg voor de

in actie'. En ook bij werkgeversvereni-

zaamheid, mensenrechten, klimaat-

toekomst.
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MVO gewenst bij inzet
arbeidsmigranten

          

 
           

In het kader van een onderzoeksproject van de Tilburgse uni-

I

inhuren en inzetten van flexibele arbeidskrachten. Om dit

versiteit (het INT-AR project) naar de betekenis van de inter-

te faciliteren, is een ‘adviessector’ ontstaan voor grens-

nationalisering van de Nederlandse arbeidsmarkt is getracht

overschrijdende arbeid, waarbij consultants en in toene-

meer inzicht te krijgen in het wervings- en rekruteringsbeleid

mende mate ook advocaten uitleggen hoe constructies

van werkgevers. Hiervoor is in enkele regio’s met een groot

‘volkomen legaal’ kunnen worden opgezet. De aanbieders

aandeel buitenlandse arbeidskrachten een enquête onder

van het ‘echte’ werk (zijnde de inlenende werkgevers) zou-

werkgevers uitgevoerd die inging op de beweegredenen om

den zich de vraag moeten stellen in hoeverre hierbij nog

migranten in te zetten. Ook is geanalyseerd welk perso-

sprake is van behoorlijk personeelsbeleid. Of gaat het om

neelsbeleid gevoerd wordt, welke de verwachtingen zijn

een aangelegenheid van de afdeling inkoop, met volledig

voor de toekomst en welke fricties werkgevers verwachten.

voorbijgaan aan het HRM-gedachtegoed?

Aansluitend zijn met de deelnemende inleners en het uitzendwezen de vraagstukken besproken waarmee de



betreffende regio’s worden geconfronteerd. Daarbij is ook

Arbeidsmobiliteit en vrij verkeer van werknemers behoren

gekeken naar de economische context; in hoeverre is sprake

tot de kernprincipes van de Europese Unie. Na het verdwij-

van absolute en relatieve schaarste op de arbeidsmarkt.

nen van de binnengrenzen is de grensoverschrijdende

De rekrutering geschiedt in belangrijke mate indirect. Het

arbeidsbemiddeling en rekrutering van werknemers een

grensoverschrijdende uitzendwerk domineert de wijze van

integraal onderdeel geworden van vraag en aanbod op de
Nederlandse arbeidsmarkt. En hoewel het op macroschaal
om bescheiden aantallen gaat – de EU spreekt van 16 mil-

Jan Cremers werkt als onderzoeker bij de Tilburg Law School.

joen EU-burgers die in een andere lidstaat werkzaam zijn –
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zijn meerdere bedrijfstakken afhankelijk geworden van deze

den. Ze zoeken werk en worden aangeworven via in het land

Europese vorm van arbeidsvoorziening. Werkgevers kiezen

van herkomst actieve (vaak Nederlandse) bemiddelaars die

voor het aantrekken van Oost-Europese werknemers vanwe-

vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt kennen.

ge de schaarste op de Nederlandse markt van beschikbare

Ook in de ogen van de inlenende werkgevers gaat het vaak

werknemers die tegen de geboden arbeidsvoorwaarden het

om onaantrekkelijk werk waarvan uiteindelijk weinig bin-

onaantrekkelijke, tijdelijke en routinematige werk willen ver-

dende werking uitgaat. Met een toenemende krapte op de

richten. Dit gebeurt soms met gebruikmaking van verdien-

Europese arbeidsmarkt melden bemiddelende instanties

modellen die mazen in de wetgeving benutten en op

dat ze meer moeite moeten doen om mensen in het bui-

gespannen voet staan met het principe van gelijk loon voor

tenland te rekruteren. Ondernemers realiseren zich in toe-

gelijk werk.

nemende mate dat de combinatie van deze twee gegeven-

Tijdens het onderzoek merkten we dat er van de zijde van de

heden ertoe kan leiden dat meer nodig is dan het ver-

inleners weinig animo is om hierover in gesprek te gaan (met

schaffen van werk. Werkgevers geven aan dat een grote

uitzondering van de glastuinbouw in de gemeente Westland

doorstroming plaatsvindt, niet alleen omdat via de uitzend-

waar de inzet van de migranten zo groot is dat ontkennen

formule wordt geworven, maar ook omdat het vaak gaat

onmogelijk wordt). We hadden de indruk dat spreken over

om werk met een zeker cyclisch karakter of om seizoens-

het aantrekken van migranten een groot taboe is, terwijl de

werk. Daar komt bij dat betrokken werknemers zelf (in toe-

feitelijke inzet niet valt te ontkennen. Sterker, sommige

nemende mate?) er voor kiezen slechts tijdelijk over te

bedrijfstakken blijken (in toenemende mate) afhankelijk van

komen. De fluctuatie is derhalve groot. Sommige (grotere)

de inzet van deze migranten. De continuïteit van de werk-

inleners denken voorzichtig na over een mogelijke rol voor

zaamheden en de lokale welvaart zijn erbij gebaat. De eco-

het eigen personeelswerk.

nomische noodzaak en de beschikbaarheid staan bij de inzet

En tot slot laat het onderzoek zien dat, hoewel rechtsposi-

van arbeidsmigranten dan ook voorop.

tioneel meestal helder is waar de werkgeversrol ligt (bij de
bemiddelende organisatie), de verantwoordelijkheid voor de



gevolgen voor de lokale gemeenschap van het op grotere

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de rekrutering voor

schaal inzetten van migranten niet helder kan worden gepo-

het merendeel loopt via een ‘businessmodel’ dat tot stand

sitioneerd. Inlenende ondernemingen hebben de neiging te

komt via de tussenkomst van bemiddelaars, het uitzendwe-

wijzen naar de bemiddelende organisatie als het gaat om de

zen of andere gespecialiseerde wervingsbureaus. Hieruit

huisvestingsproblematiek, de gevolgen voor de leefomge-

voortvloeiend bevestigt het onderzoek de in enkele recente

ving of voorzieningen die kunnen bijdragen aan een betere

studies gemelde conclusie dat de inzet voornamelijk ge-

integratie op lokaal niveau (denk hierbij aan taalonderricht of

schiedt via tijdelijke contractvormen door middel van het

sociaal-culturele voorzieningen). De vraag is of dit terecht is.

aantrekken van relatief jonge mensen van elders. In de gemeente Westland bleek in 80-90% van de gevallen dat tijde-



lijke contracten gebruikt werden. De ingezette arbeidsmi-

De verhouding inlener – bemiddelaar – werknemer speelt

granten zijn vooral werkzaam in uitvoerende werkzaamheden

een belangrijke rol bij het bepalen van de verschillende ver-

en productiewerk, en ze worden geprezen om hun mentali-

antwoordelijkheden. De verhouding bemiddelaar – werk-

teit, betrokkenheid en flexibiliteit. Zij zijn bereid lange dagen

nemer is formeel een relatie tussen werkgever en werkne-

te maken en fysiek zwaar werk te doen op onregelmatige tij-

mer. Dat schept arbeidsrechtelijke verplichtingen, maar

33

34

Zeggenschap 3-2018

heeft ook gevolgen voor voorzieningen en zorg die meer op

Inlenende ondernemers zouden zich collectief en sectorge-

het terrein van HRM liggen. Het blijft echter de vraag of

wijs de vraag moeten stellen in hoeverre door de geschetste

bemiddelaars daartoe bereid en voldoende in staat zijn.

ontwikkelingen de mogelijkheden tot behoorlijk personeels-

Daarnaast kan (niet in de laatste plaats omdat wetgeving

beleid in de knel kunnen komen. Immers, uitbesteding met

daartoe meer en meer dwingt) de inlenende onderneming

als enig doel of als belangrijk nevendoel het omlaag brengen

zich niet volledig onttrekken aan de arbeidsvoorwaardelijke

van de loonkosten leidt tot een ondermijning van de wet- en

positie van de werknemer. In de rechtspositionele sfeer

regelgeving en de collectieve afspraken. Het regelwerk dat

bestaat een vergewisplicht die de inlener medeverantwoor-

concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaat is niet lan-

delijk maakt voor het waarborgen van een correcte naleving

ger effectief als een belangrijk deel van het uitvoerend per-

van de geldende CAO’s. Een dergelijke verplichting bestaat

soneel buiten de afspraken valt. Het Nederlandse arbeids-

niet als het gaat om de gevolgen in de leef- en woonsituatie.

marktbestel dreigt te eroderen als steeds meer bedrijven

Zeker daar waar het gaat om de inzet van grotere aantallen

hun toevlucht (moeten) nemen tot rekrutering via uitbeste-

arbeidsmigranten zou de maatschappelijke en sociale ver-

ding en andere vormen van dienstverlening die bestaan uit

antwoordelijkheid van de inlener voor de gevolgen van deze

het leveren van (goedkope) arbeid. Waar ondernemingen in

inzet uitdrukkelijker moeten worden bezien.

arbeidsintensieve sectoren via transnationale constructies

De schaarste die regelmatig wordt aangevoerd als motief

‘stunten’ met goedkope arbeid, wordt het steeds moeilijker

voor de inzet van arbeidsmigranten is geen fictie. De vraag

met een fatsoenlijke manier van werken die concurrentie het

is wel over welke schaarste het gaat. Het gaat meestal om

hoofd te bieden.

het arbeidsvolume (of de werkgelegenheid) in banen waarvoor tegen de geboden voorwaarden geen mensen te vin-



den zijn. Onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, samen-

Het kwaad bloed dat ongelijke behandeling op de werkplek

gaand met atypische werktijden, gebrekkige carrièreper-

aan werknemerszijde veroorzaakt, ondergraaft de inzet van

spectieven en beperkte scholingsmogelijkheden verklaren

arbeidsmigranten daar waar deze inzet echt noodzakelijk is

waarom het vaak moeilijk is mensen te vinden, zeker als

om de bedrijvigheid overeind te houden. En het niet betrek-

geen vaste baan in het verschiet ligt.

ken van de lokale bevolking bij beslissingen over deze inzet
die gevolgen hebben voor de leef- en woonomgeving zorgt



voor ongewenste spanningen. In de lokale gesprekken leid-

Tijdens de recessie van afgelopen jaren hebben we in

de dit (onverwacht vaak) tot de conclusie dat polderen op

Nederland kunnen zien dat een forse afname van de werk-

dit terrein noodzakelijk is. Niet alleen rechtspositioneel is

gelegenheid nauwelijks leidde tot een terugloop van het

behoefte aan verantwoord ondernemen, ook zou invulling

aantal arbeidsmigranten. Zo vond het CBS geen significant

moeten worden gegeven aan het begrip ‘maatschappelijk

verband tussen arbeidsmigratie en -aanbod. In de jaren

verantwoord ondernemen’ in dit segment van de arbeids-

dat het arbeidsaanbod sneller steeg kwamen niet minder

markt. De dringende vraag voor vervolgonderzoek is hoe

arbeidsmigranten binnen en in de jaren dat het trager

een stem te geven aan de arbeidsmigrant in een dergelijk

steeg niet meer. De reden hiervoor is de oververtegen-

proces. Van 1970 tot 1984 bestierde vakbondsman Lino

woordiging van arbeidsmigranten in laagbetaalde segmen-

Calle, die als Spaanse gastarbeider naar Nederland was

ten van de Nederlandse economie. Het onaantrekkelijke

gekomen, het secretariaat buitenland van de FNV. Hoogste

werk tegen matige voorwaarden bleef beschikbaar.

tijd dat de vakbeweging zijn Poolse evenknie aanstelt!

henk strating
Oprichter van HS Arbeidsvoorwaarden | CAO-advies en onderhandelingen
www.hsarbeidsvoorwaarden.nl
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Wat er nodig is voor
goede cao-afspraken

  


Na jaren van crisis en voorzichtige groei is de Nederland-

N

tevreden mee zijn en die een voorbeeld kunnen vormen

se economie eindelijk weer in een hoogconjunctuur

voor de onderhandelingen die nog lopen of er aan zitten te

beland. De economie en arbeidsmarkt groeien stevig en

komen.

op steeds meer plekken is sprake van een tekort aan
personeel. Ook de CAO-lonen stijgen door1. Kortom: alle



reden om aan de CAO-tafels naar de toekomst te kijken en

Zowel werkgevers als werknemers zien steeds meer nut en

passende afspraken voor werknemers én werkgevers te

noodzaak in van integrale CAO-afspraken over de inzet-

maken. Toch lijken die stappen vooruit minder snel te

baarheid van werknemers. Het gaat hierbij om het vinden

gaan dan beide partijen graag zouden zien. Werkgevers

van een balans tussen de verantwoordelijkheden en moge-

constateerden halverwege het seizoen dat CAO’s die nu

lijkheden van de werkgever en van de werkenden om zich-

worden afgesproken nog steeds te weinig toekomstge-

zelf verder te ontwikkelen. Heel kansrijk in dit verband is

richt zijn. Afspraken over duurzame inzetbaarheid zouden

het project van sociale partners om te komen tot een geza-

concreter kunnen en in meer CAO’s een plek moeten krij-

menlijke visie op duurzame inzetbaarheid en tot concrete

gen. Vakbonden verweten in diezelfde periode werkge-

instrumenten die hieraan bijdragen2.

vers dat juist zij nog steeds op de rem trappen. Bedrijven

Eerder dit jaar zijn afspraken gemaakt die goed in deze

geven maar beperkt gehoor aan de roep om hogere lonen

gedeelde visie passen. Zo zijn bij papierfabrikant Smurfit

en afspraken om onzeker werk in te perken blijven achter.

Kappa Corrugated Benelux studieafspraken gemaakt over

Tegelijkertijd lopen er nog steeds actietrajecten bij onder

de ‘fabriek van de toekomst’: ‘Partijen realiseren zich dat

andere de Metalektro, UMC’s, politie en de particuliere

mede als gevolg van technische ontwikkelingen en de ener-

beveiliging.

gietransitie de fabriek van de toekomst er anders uit gaat

Ondanks de verwijten over en weer over zien we een flink

zien dan nu verwacht. Dit heeft ook consequenties voor de

aantal akkoorden waarin werkgevers en werknemers aan-

toekomstige vaardigheden van werknemers. Partijen gaan

sprekende afspraken hebben gemaakt waar beide partijen

op korte termijn inventariseren wat de impact is van deze
ontwikkelingen.’

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

Bij Aegon maken werknemers elk hun eigen ‘future fit plan’
(ontwikkelplan). Eerst wordt gekeken naar de persoonlijke
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missie en visie van de medewerkers, en vervolgens worden

gekomen tussen vakbonden en de verschillende werkge-

er plannen gemaakt voor ontwikkeling in de huidige functie,

vers om te kijken hoe die concurrentie op arbeidsvoor-

naar een andere functie binnen Aegon, en naar werk buiten

waarden een halt toe te roepen. Dit heeft geleid tot verge-

Aegon. ‘Aegon stelt instrumenten ter beschikking aan mede-

lijkbare afspraken over loon en roosters in de verschillende

werkers. Medewerkers kunnen deze instrumenten gebrui-

CAO’s. Aanvullend daarop is afgesproken dat er vanaf 2020

ken, zodat ze zich ontwikkelen en duurzaam kunnen mee-

een sector-CAO komt om concurrentie op arbeidsvoorwaar-

doen. Medewerkers zijn wendbaar, blijven arbeidsmarktfit,

den tegen te gaan. Hierdoor blijft er meer geld over om tot

beschikken over voldoende kennis en kunde en blijven vitaal.

vooruitstrevende afspraken te komen.

Medewerkers denken vanuit een positieve context na over
de baan na deze baan en maken een plan B.’


De VVT is een sector die de laatste jaren flink in beweging



is geweest, met name door de decentralisaties en bezuini-

Eén van de eerste akkoorden van het seizoen 2018 zette

gingen door de overheid. Tarieven staan onder druk door

gelijk de toon: vanuit de gezamenlijke overtuiging om een

aanbestedingen en er zijn tekorten aan goed geschoold

aantrekkelijke sector te zijn én in te kunnen spelen op de

personeel. Tegelijkertijd is de werkdruk vaak hoog en erva-

veranderingen waar de sector mee te maken heeft, zijn

ren medewerkers problemen om werk en privé goed te

afspraken gemaakt waar beide partijen erg tevreden over

combineren.

zijn. Werkgevers toonden zich in het traject serieus geïnte-

In dit CAO-traject is eerst flink geïnvesteerd in de arbeidsver-

resseerd in de wensen van werknemers, wat leidde tot een

houdingen. In meerdere sessies is gewerkt aan een gedeel-

goede loonsverhoging en meer zekerheid. Vanuit vakbon-

de analyse van de sector en hebben partijen zich verdiept in

den is er serieus gekeken naar de mogelijkheden om de

elkaars belangen en wensen. Op basis daarvan is gewerkt

wendbaarheid van de organisaties en het personeel te ver-

aan een agenda om de sector aantrekkelijk te maken en

groten door onder andere afspraken te maken over

zo meer personeel aan te kunnen trekken en te behouden.

arbeidstijden. Wederzijds vertrouwen en verdiepen in

Uit de analyse kwam duidelijk naar

elkaars posities lijken hierbij cruciaal te zijn geweest. Essen-

voren dat het nodig is om

tieel was dat er veel energie in het voortraject is gestoken,

samen op te trekken naar de

waardoor partijen elkaar goed hebben leren kennen.

overheid en andere financiers
zoals de gemeenten en verze-



keraars om tot afspraken te

Een groot deel van de passagiersafhandeling op Schiphol

komen over dekkende tarie-

wordt gedaan door een aantal afhandelingsbedrijven. De

ven in alle onderdelen van de

concurrentie in deze markt is hevig, waardoor er aan de

ouderenzorg.

CAO-tafel van de verschillende ondernemingen weinig mid-

Ook gaan werkgevers en bon-

delen beschikbaar waren om tot vooruitstrevende afspra-

den aan de slag met duurzame

ken te komen. Bij de meeste bedrijven was al jaren geen

inzetbaarheid en vermindering

nieuwe CAO meer afgesproken. Tegelijkertijd leidde de hef-

van de werkdruk. Er zijn al afspra-

tige concurrentie er toe dat de werkdruk hoog is en veel

ken gemaakt over het uitbreiden

medewerkers te maken hebben met onzekere contracten

van de contractomvang en stabie-

en wisselende roosters.

lere roosters, en het doel is bij de

Door de onderhandelingen van de verschillende CAO’s te

volgende CAO meer afspraken te

verbinden en onder druk van acties is een gesprek op gang

maken.

>>>
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gen te vinden. Alleen als vakbonden daadwerkelijk begrip

Ook de CAO voor de universiteiten kent een aantal interes-

hebben voor de uitdagingen waar een onderneming of

sante afspraken. Allereerst is er een afspraak voor junior

instelling zich voor ziet staan, kunnen die uitdagingen ook

docenten en postdocs. Deze groep werkt momenteel voor-

een goede plek krijgen aan de onderhandelingstafel. Een

al op kortdurende contracten, vaak omdat de financiering

gezamenlijke analyse en/of toekomstvisie kan daar bij hel-

onzeker is. Om hen meer zekerheid te geven én een per-

pen. De waardering van de effecten van verschillende

spectief op een baan buiten de universiteit zijn er afspraken

ontwikkelingen kan tussen partijen verschillen, zo lang

gemaakt over langere eerste tijdelijke contracten inclusief

maar helder is wat er aan zit te komen en waar de geza-

een opleiding om daarna les te mogen geven.

menlijke belangen liggen.

Een andere interessante afspraak richt zich op mobiliteit en

En alleen als werkgevers zich verdiepen in de achterliggen-

duurzame inzetbaarheid binnen vaste contracten. Onder-

de drijfveren waarom vakbonden bepaalde eisen op tafel
leggen, kan daar ook een goed gesprek over gevoerd worden. Het is daarbij een gezamenlijke uitdaging om alle wer-



kenden in een onderneming via vakbonden een stem te



andere flexwerkers.



te kijken, omdat er steeds meer branchevervaging op-

geven in de onderhandelingen, óók uitzendkrachten en
Een tweede les is om over de grenzen van de sector heen
treedt. Waardeketens bestaan in toenemende mate uit een
veelvoud aan ondernemingen en dus ook werkgevers, die
weer niet specifiek in één sector actief zijn. Het belang van

steunend personeel krijgt een tijdelijke functie binnen de

derden zoals opdrachtgevers, aandeelhouders en de over-

organisatie en krijgt mogelijkheden zich gedurende die tijd

heid neemt ook toe. Afspraken over goede arbeidsvoor-

verder te ontwikkelen richting nieuwe functies. Als laatste

waarden en duurzame inzetbaarheid worden zo complexer

trekken partijen gezamenlijk op richting de politiek om

om te maken, simpelweg omdat er steeds meer partijen

meer geld los te krijgen om de werkdruk te verminderen.

invloed op hebben. Daarom moeten we verder kijken dan

Onderdeel daarvan is het vergroten van de eerste geld-

alleen de CAO-tafel. Het is van belang om te kijken naar

stroom, waardoor er meer zekerheid kan worden gegeven

welke spelers nog meer een rol hebben en hen ook te

aan medewerkers.

betrekken om zo het speelveld waarbinnen we over de CAO
onderhandelen te beïnvloeden. Dat kan de overheid zijn,



zoals in de VVT of het onderwijs, maar het kan ook gaan om

Er zijn het afgelopen seizoen dus wel degelijk goede

het betrekken van grote opdrachtgevers, zoals in de bouw

afspraken gemaakt aan de verschillende CAO-tafels. Uit die

of schoonmaak. Als laatste kan het ook leiden tot afspraken

afspraken kunnen we een aantal lessen trekken.

die het speelveld binnen een sector zelf gelijktrekken, zoals

De eerste les is dat goede arbeidsverhoudingen cruciaal

in de passagiersafhandeling.

zijn. Het is essentieel dat er vertrouwen is tussen de partijen en dat ze elkaar als gelijkwaardige gesprekspartners
beschouwen. Vertrouwen kan gekweekt worden door veel
energie in het voortraject te steken. Op basis van dat vertrouwen kunnen partijen elkaars positie beter begrijpen,
waardoor het makkelijker wordt om gezamenlijke belan-

Noten
1 FNV wijst er op dat de cao-lonen achter blijven bij de economische groei.
AWVN wijst er op dat de cao-lonen de economische ontwikkeling met een
vertraging van circa anderhalf jaar volgen.
2 Zie flyer ‘Beweeg je mee? Vóór duurzame inzetbaarheid!’: https://www.awvn.
nl/download/11332/.

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.
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Bron: WageIndicator Garment Supply Chain Database 2018.
Onderzoeksrapport: Maarten van Klaveren en Kea Tijdens (2018) Mapping the Global Garment Supply Chain. Amsterdam: WageIndicator
Foundation, augustus. Te downloaden van http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/publications.
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Maarten van Klaveren en Kea Tijdens zijn beiden
senior-onderzoeker bij AIAS, Universiteit van
Amsterdam.

Vakbondswerk maken van
scholing en ontwikkeling



           
 
Leven lang leren is hot. Iedereen moet de kans krijgen zich te

L

ning succesvol af te ronden. Uit onderzoek blijkt dat posi-

kunnen ontwikkelen om steviger te staan op de arbeidsmarkt

tieve leerervaringen en steun van collega’s helpen dit ver-

die snel verandert door de invloed van robotisering, globali-

trouwen te versterken. Dat kan met behulp van leerambas-

sering, energietransitie en nieuwe productieprocessen. Toe-

sadeurs. Dat zijn werknemers die collega’s inlichten over

gang tot scholing en ontwikkeling voor werkenden van alle

hun opleidingsmogelijkheden en ze motiveren om er

opleidingsniveaus is van belang om kennis en vaardigheden

gebruik van te maken. Dit betreft vooral collega’s bij wie

up-to-date te houden. Door de toenemende complexiteit

angst voor het onbekende en twijfels over het eigen kun-

van het werk zijn laagopgeleide werkenden extra kwetsbaar.

nen vaak lelijk in de weg kunnen zitten. Ook richten ze zich

Daar komt bij dat laagopgeleiden minder vaak aan scholing

op het stimuleren van werknemers om een volgende stap

deelnemen (39%) dan middelbaar (53%) en hoogopgeleiden

te zetten. De leerambassadeurs zijn zelf ook vaak laagop-

(63%), zo blijkt uit onderzoek van ROA uit 2017. Daarnaast

geleid en hebben ervaren hoe ze door scholing en ontwik-

leren zij op het werk ook minder op een informele manier.

keling hun positie kunnen verbeteren.

Ook ouderen, mensen met een flexibel arbeidscontract,
zzp’ers, parttimers en werklozen scholen minder.



Angst, gebrek aan kennis en vertrouwen zijn belangrijke

Het idee is afkomstig uit Engeland. Om te verkennen wat we

belemmeringen voor scholing en ontwikkeling. Sommige

van de Engelsen kunnen leren hebben we (Ron van Baden,

werknemers zijn er niet zeker van dat het lukt om een trai-

Mariska Exalto, Bert de Haas en ondergetekende vanuit de
FNV en Lilian Woudstra van A-Advies) een werkbezoek
gebracht aan de TUC (de Engelse confederatie van vakbon-

Isabel Coenen is beleidsadviseur bij de FNV.

den), gesprekken gevoerd met leerambassadeurs, hun jaar-
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lijkse conferentie bijgewoond en een leercentrum bezocht.

vindt dat ambassadeurs hebben bijgedragen aan een hoge-

Het werken met leerambassadeurs wordt sinds 1998 met

re productiviteit. Ook blijkt dat het ziekteverzuim onder

groot succes uitgevoerd bij duizenden bedrijven in Enge-

werknemers is gedaald, de motivatie is gestegen en angst

land. Essentieel is dat niet een leidinggevende, maar een

om te leren is afgenomen.

rechtstreekse collega, die zelf ook is gaan leren, zijn collega

De overheid erkent dat de vakbonden een belangrijke rol

met (meestal) angst voor leren aanspreekt: ‘Kijk, ik heb het

vervullen om leren en ontwikkelen te stimuleren. In the

zelf ook gedaan, waarom zou jij het niet eens proberen?’ Met

Employment Act 2002 is wettelijk ruimte vrijgemaakt voor

name laaggekwalificeerden zijn niet snel geneigd hun oplei-

officiële leden van een vakbond om uren te kunnen steken in

dingsbehoeften met leidinggevenden te bespreken. De

bepaalde vakbondstaken. Sinds 2002 vallen daar ook de

ambassadeurs overwinnen die terughoudendheid. Inmiddels

‘learning reps’ onder. Tijdens de conferentie van de TUC

zijn er meer dan 40.000 door de vakbonden getrainde leer-

wees de minister van onderwijs met kracht op het belang van

ambassadeurs, die werknemers hebben verleid om te gaan

de vakbonden bij de ontwikkeling van werknemers.

leren. Vakbonden en werkgevers onderhandelen over de tijd
die de kaderleden hiervoor mogen vrijmaken, maar ook over
het volgen van opleidingen in werktijd.
Uit het jaarrapport van de TUC blijkt dat in 2017 de leerambassadeurs 140.000 mensen hebben bereikt. Vaak gaat
het om minderheden, vrouwen en mensen met een parttime- of uitzendwerkcontract. Daarnaast hebben de ambassadeurs 20.000 ‘apprenticeships’ (studenten/werknemers





met een leerbaan/BBL) ondersteund. Bij 96 bedrijven zijn
nieuwe leerovereenkomsten met werkgevers afgesloten.
De resultaten zijn veelbelovend:

Ook ontvangt de TUC jaarlijks een budget van de overheid,

• 66% van de deelnemers zonder kwalificatie haalt een

het ‘union learning fund’. In 2018 is dat 12 miljoen pond. Het

kwalificatie;

grootste deel van dat fonds is voor projecten van de bonden.

• 90% is geïnteresseerd in verder leren;

Zij kunnen hiervoor een aanvraag indienen. In 2018 zijn door

• 80% voelt meer zelfvertrouwen;

twintig vakbonden 25 projecten aangevraagd. Het eigenaar-

• 19% krijgt promotie;

schap van de activiteiten ligt bij de bonden/sectoren.

• 11% krijgt hoger loon;

Belangrijk is het realiseren van vakbondsleercentra op de

• 80% leert vaardigheden voor een andere functie.

werkvloer, in vakbondshuizen en wijkcentra, waar op een

Het legt de bonden zelf ook geen windeieren. Bijna de helft

laagdrempelige manier wordt geleerd. Deze leercentra

van de niet-leden die deelneemt aan een activiteit wordt

worden bekostigd uit het union learning fund, soms aange-

daarna lid. Een groot deel van de werknemers die deel-

vuld met lokale publieke middelen. Sommigen van deze cen-

neemt aan een activiteit van de leerambassadeurs wordt

tra staan ook open voor familieleden en werkzoekenden.

actief in de vakbond en bezoekt vergaderingen.

Vakbonden maken afspraken met werkgevers opdat werknemers onder werktijd van deze leercentra gebruik mogen



maken. Werknemers hoeven dan niet individueel toestem-

Uit onderzoek blijkt dat in bedrijven waarin leerambassa-

ming te vragen, wat de drempel zeer verlaagt. Leerambas-

deurs actief zijn meer werknemers meedoen aan scholing.

sadeurs stimuleren werknemers dit centrum te bezoeken,

De helft van de managers vindt dat de leerambassadeurs

signaleren welke cursussen mensen willen volgen en stem-

een positieve invloed hebben op scholingsdeelname en 37%

men het aanbod daarop af. Ook ondersteunen ze mensen tij-

>>>
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dens het leerproces. Daarbij wordt samengewerkt met

trainingsaanbod voor werknemers in de SW nog meer kan

publieke en private opleiders. Ook samenwerking met

worden benut. En in de CAO-gemeenten is onlangs de

bibliotheken komt veel voor.

afspraak gemaakt om in een aantal gemeenten projecten
met leerambassadeurs op te zetten en dit te verbinden met



andere ontwikkelinstrumenten van de sector.

Tijdens de conferentie hebben we een workshop over het

CNV en FNV willen deze initiatieven graag uitbreiden. De

ondersteunen van studenten in een leerwerkbaan (vorm van

vakbeweging wil met een groep leerambassadeurs aan de

BBL) bijgewoond. De TUC maakt materiaal en ondersteunt

slag om het leren van werknemers te stimuleren én daarmee

leerambassadeurs om studenten in leerwerkbanen bewust te

ook een nieuwe kant van de vakbeweging laten zien. In een

maken van hun rechten. Dit is maatwerk per sector. Ook

pilot met kaderleden die hiervoor belangstelling hebben zal

bewaken de leerambassadeurs de kwaliteit van de aanvul-

ervaring worden opgedaan. Opleiding en activiteiten kunnen

lende scholing die vanuit de werkgevers wordt geboden. Dit
is anders georganiseerd dan in Nederland waar werkgevers
middelen ontvangen uit een collectieve pot die ze via een
wettelijke verplichte afdracht hebben gevuld. Ook onderhandelen de leerambassadeurs met bedrijven over het aanbieden van leerbanen aan migranten en werknemers met
een handicap. Daarbij spelen de jongerenvakbonden een
belangrijke rol.





Daarnaast participeert de TUC in het met Europese middelen gefinancierde Rainbow-project om 50-plus werknemers
met gesprekken te helpen op een actieve manier hun loop-

worden gedaan in de werktijd van medewerkers. Daarnaast

baan vorm te geven. ‘Union learn’ ontwikkelt materiaal en

krijgt iedere medewerker eens in de drie jaar recht op een

traint leerambassadeurs om goed te luisteren naar wat

gecertificeerd loopbaanadvies.

iemand nodig heeft. Ervaring wijst uit dat de vakbonden tot
nu toe de grootste uitvoerder zijn. Ook wordt een digitale



badge ontwikkeld om eerder verworven ervaring te kunnen

Leerambassadeurs zijn in staat zijn om vanuit vakbondsper-

erkennen, worden goede voorbeelden verspreid en wordt

spectief werknemers te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

een internationale conferentie georganiseerd.

Uitgangspunt daarbij is dat deze activiteit van onderop,
vanuit de behoefte van de werknemer zelf moet worden



ontwikkeld. Een lange adem en commitment van partners

In Nederland zijn hebben de vakbonden ook al enkele ini-

zijn daarbij essentieel. Het zou mooi zijn als de Nederland-

tiatieven met leerambassadeurs ontwikkeld. FNV en CNV

se vakbonden dit verder gaan oppakken om zo werkne-

hebben met andere partners leerambassadeurs ingevoerd

mers kansen te bieden hun positie te versterken. Transities

bij Philips. De projectpartners hebben een handboek ont-

rond klimaat en robotisering vragen om juiste ondersteu-

wikkeld waarin de leerambassadeurs zelf informatie kunnen

ning en laagdrempelige faciliteiten om met die veranderin-

vinden over wat er van hen verwacht wordt. In de sectoren

gen om te kunnen gaan. Daarnaast biedt het kansen om de

Metaal & Techniek en Handel is ook ervaring opgedaan met

positie van vakbonden op de werkvloer te versterken en

leerambassadeurs. De FNV onderzoekt in de Sociale Werk-

nieuwe (kader)leden te organiseren. En als sterkere vak-

voorziening in samenwerking met het A&O-fonds of ze een

bond kunnen we een grotere vuist maken om zo de belan-

pilot kunnen starten in een aantal SW-bedrijven, zodat het

gen van werknemers nog beter te kunnen behartigen.
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Marc van der Meer is verbonden aan SBB te Zoetermeer en aan Reflect/Tilburg Law School.

nva

Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen

NVA Jubileumsymposium

‘De toekomst van de arbeidsverhoudingen’
Vrijdag 12 oktober 2018, Ministerie SZW
De Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) bestaat in 2018 vijftig jaar. De NVA
wil het jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Na een eerste symposium in april waarin is
teruggekeken naar de wortels van ons arbeidsbestel, gaan we nu vooruitkijken. In dit jubileumsymposium staat het perspectief voor de arbeidsverhoudingen in de komende decennia centraal.

OchtendprOgramma
10.00
10.15

11.00

12.00

Opening: 100 jaar SZW & 50 jaar NvA… in de voetsporen van prof Wil Albeda.
prof. Valeria Pulignano, hoogleraar sociologie, KU Leuven.
Wat bindt mens en organisaties? Internationale ervaringen met de flexibilisering van de
arbeid.
Dr. Aart Jan de Geus, CEO Bertelmann Stiftung, voormalig minister SZW/voormalig
voorzitter CNV.
Internationale trends en nationale arbeidsverhoudingen. Reflecties op de capaciteiten van
kleine landen in de wereldeconomie.
Frank Kalshoven, Directeur Argumentenfabriek en columnist van de Volkskrant.
De werking van ‘lange systemen’ en de toekomst van de arbeid voor jongere en oudere
generaties.

mi ddag p rOgramma
13.30

15.30

Interactief programma, gefaciliteerd door jongeren en hun platforms (Semi Eski-CNV,
Pim Paulusma-FNV, Hendrik Noten-AWVN en Joyce van der Staaij-SZW).
Betrokkenheid en bindingskracht - de toekomst van relaties in het werk
Plenaire discussie en toekomstverkenning, met onder andere Harrie van der Kraats
(directeur sociale zaken VNO/ NCW) , Zakaria Boufangacha (coördinator arbeidsvoorwaarden FNV), en de Directie Arbeidsverhoudingen van het Ministerie SZW.

Aanmelden
Aanmelden vóór woensdag 3 oktober, per email bij: yvonnesiemons@basisenbeleid.nl
Alleen toegang met vooraanmelding. NVA-leden: gratis (inclusief lunch). Niet leden: € 27,50. Studenten: € 7,50. Over te maken op bankrekening NL09 INGB 0001 5838 68 t.n.v. Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen te Alblasserdam.
Zie voor meer informatie: www.nva-arbeidsverhoudingen.nl
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FNV steeds minder
vaak betrokken bij cao’s.
Klopt dat?
               

               



aangesloten bij de VCP; die zijn dus in

maart van dit jaar: ‘FNV verliest in

Op 1 april 2018 waren er volgens Cao

SER en StvdA vertegenwoordigd en

moordend tempo positie aan CAO-

research (ook wel bekend als de FNV-

behoren daarmee tot de polder. Soms

tafel’. Mooie kop, maar onjuist. In

caodatabank) 897 CAO’s van kracht (in

zijn het bonden van buiten de polder

ieder geval deels. De cijfers zijn niet

de zin zoals hierboven omschreven).

zoals ABW, AVV, LBV of AGBP. Soms

zo spannend als een krantenkop.

Cao Research behoort met de data-

zijn het bedrijfsgebonden bonden

Maar wel eerlijk en duidelijk.

banken van de AWVN en die van het

en soms zijn het ongebonden organi-

Voordat we de cijfers onder de loep

ministerie van Sociale Zaken en Werk-

saties die gebaseerd zijn op strikte

nemen, moet eerst duidelijk worden

gelegenheid (SZW) tot de meest com-

geloofsovertuigingen, zoals RMU en

waar het over gaat. Zo betreft de dis-

plete CAO-databanken van ons land.

CGMV.

cussie uitsluitend arbeidsvoorwaarden-

Desalniettemin is het zeer waarschijn-

Het Financieele Dagblad kopte op 1

H

CAO’s voor regulier personeel. Veel

lijk dat geen van drieën alle CAO’s



sectoren en sommige ondernemingen

registreert.

De meerjarige overzichten van de

hebben naast een reguliere arbeids-

Deze 897 cao’s regelden de arbeids-

gebruikte databank zijn niet geba-

voorwaarden-CAO ook een sociaal

voorwaarden voor ruim 5,1 miljoen

seerd op de datum waarop een CAO

fonds-CAO, een opleidingsfonds of een

werknemers. De FNV ondertekende

van kracht is maar op de datum van

CAO voor het hoger personeel. Deze

770 (86%) van deze cao’s, het CNV

afsluiten. Het aantal CAO’s dat in enig

CAO’s blijven buiten beschouwing. Ver-

504 (56%), en De Unie 202 (23%).

jaar wordt afgesloten ligt veel lager

der wordt met ‘de FNV’ of ‘het CNV’

Daarnaast werden 226 (25%) cao’s

dan het aantal CAO’s dat van kracht is

alle FNV- of CNV-bonden bedoeld.

ondertekend door ‘overige bonden’.

in datzelfde jaar. Dat komt doordat de

De FNV-databank specificeert die

gemiddelde looptijd van CAO’s al

overige bonden niet verder. Soms zijn

enkele jaren rond de 20 maanden ligt.

dit bonden die direct of indirect zijn

Waren er op 1 april van dit jaar 897

Keimpe Schilstra is zelfstandig adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.
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Wat de tabel niet laat zien is dat de
FNV-loze CAO’s in twee groepen te

350

verdelen zijn: CAO’s waar de FNV traditioneel niet bij betrokken is en CAO’s

250

waar de FNV normaliter wel bij betrokken is maar die de FNV in enig

200

jaar uit beleidsmatige overwegingen
150

niet wenst te ondertekenen. De laatste groep is in deze zes jaar gemid-

100

deld ongeveer 21% van het aantal
FNV-loze CAO’s, maar dat is in de laat-

50

ste jaren gestegen naar 29%.
Tabel 1 ziet er heel anders uit als de

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

aantallen CAO’s worden vervangen
door werknemersaantallen. Dat is te
zien in de tabel 2.

Figuur 1 Aantal cao’s kwartaal 1

CAO’s van kracht, in het eerste kwar-

waar we de ontwikkeling van de afge-



taal van 2018 werden er 64 CAO’s afge-

lopen zes jaar laten zien, aangevuld

Het aantal werknemers dat onder een

sloten voor ongeveer 450.000 werkne-

met het eerste kwartaal van 2018.

CAO valt varieert jaarlijks veel sterker

mers. Dat is opvallend weinig, want het

De tabel laat zien dat het aantal afge-

dan het aantal afgesloten CAO’s. Bij

gemiddelde aantal afgesloten over de

sloten CAO’s per jaar vrij sterk varieert,

deze werknemersaantallen hoort een

laatste 6 jaar is 179 (zie figuur 1). Ofte-

van 372 tot 564. Ook is zichtbaar dat er

waarschuwing. Deze data zijn minder

wel, er zijn maar liefst ruim 60% minder

over deze periode meestal zo’n 10%

betrouwbaar dan de eerder genoem-

CAO’s afgesloten dan gemiddeld. Een

van de CAO’s zonder de FNV wordt

de CAO-cijfers, domweg omdat niet

uitzonderlijk kwartaal dus.

afgesloten. In 2016 en 2017 ligt dat

van alle CAO’s precies bekend is hoe-

Hoe groot is het marktaandeel van de

met 12% iets hoger. In het eerste kwar-

veel werknemers er onder vallen. Van

FNV in het aantal afgesloten CAO’s per

taal van 2018 steeg het aantal FNV-

sommige CAO’s ontbreekt het aantal

kalenderjaar? Dat zien we in tabel 1,

loze CAO’s naar 14%.

werknemers zelfs in deze databank.
De algemeen verbindend verklaarde
bedrijfstak-CAO’s (de hoofdmoot) vor1e

kw.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

FNV

368

503

508

431

369

327

56

FNV-loos

33

61

42

49

52

45

8

Totaal

401

564

550

480

421

372

64

men een uitzondering hierop. Om voor
AVV in aanmerking te komen eist SZW

betrouwbare werknemersaantallen.
Hierbij wordt vaak gebruikt gemaakt
van de informatie uit pensioenfondsen.
De werknemersaantallen van een in
enig jaar vernieuwde CAO variëren
tussen bijna 2,2 miljoen tot bijna 3
Tabel 1 Aantal afgesloten cao’s

miljoen. In werknemers gerekend valt

gemiddeld zo’n 12% onder een FNVloze CAO. Dat percentage fluctueert
veel sterker dan bij de CAO-getallen,
van 2% in 2012 tot 28% in 2016, en in
het eerste kwartaal van 2018 zelfs
bijna 60%!

Supermarkt CAO’. Onder beide CAO’s

Gemiddeld valt zo’n 87% van de

gezamenlijk vallen 260.000 werkne-

werknemers onder een FNV-loze CAO

mers. Deze twee CAO’s verklaren 80%

die de FNV gewoonlijk wel onderte-

van de werknemers met een FNV-loze

Deze vijf CAO’s gezamenlijk gelden

kent. Er is geen trend in dit percenta-

CAO’s in 2012. Ruwweg hetzelfde

voor iets meer dan 100.000 werkne-

ge te ontdekken, maar de hoogte van

geldt voor 2013 behalve dat deze twee

mers. Andere noemenswaardige con-

dit percentage is opmerkelijk.

CAO’s in dat jaar zelfs ruim 85% van de

tracten waar de FNV plots ontbreekt

FNV-loze CAO’s verklaart, opnieuw in

zijn de CAO Rijksambtenaren (117.000)



werknemers.

en de KPN (12.500).

Laten we nu eens kijken hoe deze cij-

In 2014 weigerde de FNV de NBBU

Het hoogste aantal werknemers onder

fers tot stand zijn gekomen. Het eer-

CAO (uitzendkrachten) en de CAO

FNV-loze CAO’s is 2016. Dat jaar laat

ste jaar in de onderzochte periode

Sociaal Werk voor welzijn en maat-

de FNV de CAO VVT (Verpleeg- en

(2012) waarin de FNV enkele grote

schappelijke dienstverlening te onder-

Verzorgingshuizen en Thuiszorg) aan

CAO’s niet ondertekent, trekken vooral

tekenen. Samen goed voor ongeveer

zich voorbij gaan. Met zijn 375.000

de CAO levensmiddelenbedrijf (detail-

92.000 werknemers.

werknemers verklaart dit besluit

handel) en de CAO VGL, de Groot-

Het jaar daarop laat meer strijd zien.

60% van de 620.000 werknemers met

winkelbedrijven in Levensmiddelen de

In 2015 zet de FNV geen handteke-

een FNV-loze CAO. Verder tekende

aandacht. Lonen, werktijden en bijna

ning onder tien CAO’s waar zij traditio-

de FNV opnieuw veel detailhandel-

alle andere regelingen zijn identiek in

neel wel bij betrokken is. Veel daarvan

CAO’s niet (Fashion, Sport & Lifestyle,

beide CAO’s. De afspraken over pen-

gelden in de detailhandel (Elektro-

Bakkers-bedrijf, Drogisterij-branche,

sioen en vut verschillen echter. De

technische Detailhandel, Gespeciali-

Detailhandel in Dierenspeciaalzaken

CAO-onderhandelingen vinden tegelij-

seerde detailhandel in Bloemen en

en ook het Schilders-, Afwerkings-

kertijd plaats en de CAO’s worden ook

Planten, Fashion, Sport & Lifestyle,

en Glaszetbedrijf) met samen zo’n

wel gezamenlijk aangeduid als ‘de

Welkoop en de Drogisterij-branche).

163.000 werknemers. Andere bekende CAO’s die niet werden getekend
waren die van Achmea (12.500) en

1e kw.

Shell (1.850).

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

In 2017 ontbrak de FNV opnieuw bij

FNV

2,33

2,42

2,85

2,36

1,58

2,01

0,19

ook de krabbel bij de CAO’s wonen

FNV-loos

0,04

0,32

0,15

0,28

0,62

0,46

0,26

Totaal

2,37

2,74

3,00

2,63

2,20

2,47

0,45

beide supermarkt-CAO’s, maar ontbrak
(35.000), ICT (32.000) en, wederom, de
nodige detailhandel CAO’s.
Het eerste kwartaal van 2018 lijkt heel
spectaculair met maar liefst 60% van
de werknemers (262.000) die onder
Tabel 2 Cao’s in werknemersaantallen (in miljoenen)

een FNV-loze CAO valt. Maar dit hoge

>>>
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percentage wordt verklaard doordat

1 januari 2015 van kracht. Sindsdien,

de FNV de Horeca-CAO (243.500) niet

zo stellen vele CAO-onderhandelaars,

heeft getekend.

is de CAO-coördinatie van de FNV

Zeggenschap, tijdschrift over arbeidsverhoudingen, is een uitgave van Uitgeverij Zeggenschap te Amsterdam.
www.zeggenschap.info

krachtiger geworden en is het moeilij-



ker CAO-afspraken te maken die slecht

Er zijn twee manieren om naar de

(of niet) binnen het beleid passen.

bovenstaande gegevens te kijken. De

Verder concentreert de CAO-loosheid

eerste blikt vanaf het verleden naar de

zich vooralsnog in een beperkt aantal

recentere cijfers. Er altijd FNV-loze

sectoren: handel, horeca, bezorging en

CAO’s geweest. De enige wijziging is

zorg. Sectoren met òf een lage organisatiegraad, òf weinig actiebereidheid,
òf met beperkte marges, òf meerdere
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van deze kenmerken tegelijkertijd.
Hierdoor stellen werkgevers al snel dat
de looneisen te hoog zijn. Bovendien
moet gezegd worden dat de FNV-loze
CAO’s in enkele sectoren soms al een
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paar jaar bestaan en geen groot probleem vormen voor de arbeidsverhou-



dingen. Dit sterkt mogelijk de werkge-



geerd kan worden.





vers in hun gedachte dat de FNV gene-
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‘FNV verliest in moordend tempo
positie aan CAO-tafel’ is een spannende krantenkop maar zelfs op korte

dat er in de laatste jaren wat meer en

termijn ietwat overdreven. Desalniet-

vooral grotere CAO’s (in werknemers-

temin geven de cijfers op middellan-

aantallen) tussen zitten.

ge termijn (6 jaar en één kwartaal) aan

De andere kijk is dat de jaren 2016 en

dat er wel degelijk sprake is van een

2017 al duidelijk meer FNV-loze CAO’s

krimpend marktaandeel van de FNV.

laten zien en dan ook nog enkele gro-

Zeker wat de werknemersaantallen

tere. Samen met de resultaten van het

betreft.

eerste kwartaal 2018 is er dus toch

De FNV kiest er bewust voor sommige

echt sprake van een verandering.

CAO’s niet te ondertekenen omdat

Eén verklaring voor de verandering is

het onderhandelingsresultaat niet aan

de herstructurering van de FNV. De

haar normen voldoet. Dat valt te prij-

fusie van Abvakabo FNV, FNV Bond-

zen, maar zij neemt daarmee het risi-

genoten, FNV Bouw, FNV Sport en de

co dat FNV-loze CAO’s steeds minder

voormalige vakcentrale FNV werd op

uitzonderlijk worden.
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“ Wie bepaalt nu hoe het werk georganiseerd
wordt en hoe de organisatie is ingericht? ”

Hét (mede)zeggenschaps-event van het jaar
Laat u in een aantrekkelijke omgeving inspireren door het diverse
programma: voordrachten, debatten, dialogen, workshops over
succesvolle veranderaars uit de zeggenschap en de medezeggenschap,
vaardigheidsworkshops en veranderworkshops.

Aanmelden?
Meld u aan op www.sbiformaat.nl/nieuwe-vormen-van-mz-2018
Kosten bedragen €360 per persoon.
Vanaf de derde deelnemer krijgt u per persoon 25% korting!

Landgoed Zonheuvel in Doorn
29 november 2018

