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Symboolpolitiek
Dat het economisch niet goed gaat, is een 

understatement. Heel Europa kampt met 

een begrotingstekort, waardoor er flink be-

zuinigd moet worden. Ondertussen loopt de 

werkloosheid snel op. De Deense sociaalde-

mocratische Europarlementariër Poul Nyrup 

Rasmussen is dan ook duidelijk in zijn ver-

wachtingen over de sociale verhoudingen de 

komende tijd: “Clashes, clashes, clashes. Dat 

krijgen we in Europa.”

Ook Nederland moet de komende jaren mil-

jardenbezuinigingen doorvoeren. Premier 

Balkenende denkt dat het regelmatig zal 

stormen in de polder, omdat sociale conflic-

ten onontkoombaar zijn. Dat heeft alles te 

maken met het verdelen van de bezuinigin-

gen, en de reactie daarop. Zeker is dat onder 

meer de sociale zekerheid, waaronder de aow, 

eraan zal moeten geloven. Dat gebeurt altijd 

in tijden van crisis. Maar sociale zekerheid 

gaat wel over mensen, vaak met minimale 

inkomens, en dat doet pijn. Ook werknemers 

zullen koopkracht verliezen. Dat roept emotie 

en verzet op. Bij werknemers en minima, en 

bij hun vertegenwoordigers in de vakbewe-

ging en politiek. Die prediken solidariteit. 

Laat eerst de rijken maar betalen. Mensen 

boven de Balkenendenorm van 180.000 euro, 

die kunnen best meer belasting afdragen. Als 

we echter naar de totale belastingen over in-

komen en vermogen in 2008 kijken, gaat dat 

volgens het CBS om zo’n 45 miljard, exclusief 

19 miljard vennootschapsbelasting. In 2009 

zal dat misschien nog iets dalen. Je hoeft dan 

geen rekenwonder te zijn om te becijferen dat 

belastingverhoging voor de rijken nauwelijks 

iets oplevert, behalve symboolpolitiek. Dat is 

gevaarlijk. Het wakkert het ongenoegen over 

‘Den Haag’ aan, waarmee partijen als de PVV 

in de kaart worden gespeeld. Sociale partners 

hebben daarin een verantwoordelijkheid. 

Beide hebben geprofiteerd van de financiële 

luchtbel, die nu geklapt is. Beide zullen moe-

ten inleveren. Eerlijk delen, natuurlijk. Maar 

alleen als het echt wat oplevert. Juist in deze 

tijd, waarin wij-zij denken aan populariteit 

wint, moet het verstand de emotie te boven 

gaan. Anders kan het wel erg onguur gaan 

waaien in de polder.
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Gedeputeerde Erik van Heijningen (VVD) 

van de provincie Zuid-Holland heeft als 

werkgeversonderhandelaar besloten het 

Alternatief voor Vakbond (AVV) toe te la-

ten tot het Georganiseerd Overleg. In het 

GO onderhandelen Gedeputeerde Staten 

en vakbondsvertegenwoordigers over de 

uitwerking, aanvulling en toepassing van 

arbeidsvoorwaarden, en over de rechtspo-

sitie van ambtenaren. De vakbondsdelega-

tie bestaat uit verschillende fracties van of-

ficieel erkende vakbonden. En daar wringt 

de schoen. “Wij willen eerst uitzoeken of 

het AVV wel een echte vakbond is die aan 

belangenbehartiging van de leden doet en 

daar ook verantwoording aan aflegt”, zegt 

bestuurder Willemien Pijnacker van CNV 

Publieke Zaak. “Ze zijn gekozen in de on-

dernemingsraad, en zeggen nu dat ze hun 

stemmers als leden beschouwen. Maar dat 

kan natuurlijk niet. We hebben hun sta-

tuten opgevraagd en zullen aan de hand 

daarvan een oordeel vormen.” Haar col-

lega Xander van der Scheur van AbvaKabo 

FNV is het daarmee eens. “Ik ben op zich 

helemaal niet tegen uitbreiding en wil nie-

mand uitsluiten. Het GO is niet exclusief 

voorbehouden aan een aantal bonden.” 

Wel zullen beide vakbondsbestuurders 

op het volgende GO begin oktober Van 

Heijningen aanspreken op zijn actie: “Hij 

heeft dit eenzijdig besloten, en dat kan na-

tuurlijk niet. Het al dan niet toelaten van 

een nieuwe bond moet in het GO zelf aan 

de orde komen.” Volgens de woordvoer-

der van Van Heij ning en, André Lammerse, 

was het echter een gezamenlijk besluit van 

Gedeputeerde Staten. “Alle gedeputeerden 

staan achter deze beslissing, omdat werk-

nemers zo breed mogelijk vertegenwoor-

digd moeten worden. Bovendien hebben 

we een brief van de AbvaKabo-leden in 

het GO ontvangen, dat ze dit besluit toe-

juichen. Van de andere bonden hebben we 

niets gehoord.” GO-lid Menko Wiersema 

van de AbvaKabo bevestigt deze lezing. 

“Wat ons betreft zijn ze van harte welkom. 

Het geeft wat vernieuwing en het zijn goede 

mensen. We zitten ook met AVV’ers in de 

ondernemingsraad, en daar kunnen we 

prima met elkaar samenwerken.” Volgens 

Van der Scheur gaat het daar echter niet 

om. “Ik snap de houding van onze leden 

wel. Het zijn collega’s, die zich vaak voor 

dezelfde zaak inzetten. Maar het gaat hier 

om een principe. Het GO is voorbehouden 

aan officieel erkende vakorganisaties. Als 

je van dat principe afwijkt, kun je iedereen 

wel toelaten. Dat is niet de bedoeling.” 

De groei van het aantal zelfstandigen zon-

der personeel is in het tweede kwartaal van 

dit jaar tot stilstand gekomen, zo blijkt 

uit cijfers van het CBS. Hun aantal is tus-

sen 1996 en 2008 gegroeid van 400.000 tot 

640.000. Daarna is de stagnatie opgetreden. 

In 1996 kwamen zzp’ers vooral voor in de 

landbouw, de zakelijke dienstverlening en 

de handel. Aan het einde van de vorige eeuw 

was er een omslag. Nu is de meerderheid 

werkzaam in de zakelijke dienstverlening, 

de culturele sector en de bouw.

Zzp’ers zijn gemiddeld 44 jaar, dat is vier 

jaar ouder dan de gemiddelde werknemer. 

Met name onder 55-plussers is het aandeel 

zzp’ers groter dan dat van werknemers. Dat 

komt volgens het CBS doordat zelfstandi-

gen vaak geen automatisch pensioen op-

bouwen en daardoor gedwongen zijn lan-

ger door te werken. Ze maken ook veel meer 

uren per week, gemiddeld 42 tegenover 35 

voor een werknemer. Tweederde van de 

zzp’ers is man, terwijl dit percentage bij de 

werknemers 57 is. Ook zijn ze vaker hoger 

opgeleid: 38 procent tegenover 33 procent 

van de werkende beroepsbevolking. 

Minister Donner van SZW vraagt de SER 

advies over de samenstelling van de raad in 

de zittingsperiode 2010-2012. De bewinds-

man wil weten of het nodig is wijzigingen 

aan te brengen in de aanwijzing van orga-

nisaties die deel uitmaken van de SER. Ook 

vraagt hij of er aanleiding voor verandering 

in het aantal leden dat elke organisatie kan 

benoemen. 

Opvallend is zijn verzoek om de positie van 

zelfstandigen mee te nemen. “Gezien het 

groeiende aantal zelfstandigen verzoek ik 

u in uw advies in het bijzonder aandacht te 

besteden aan de positie van de zelfstandi-

gen in uw raad”, schrijft Donner. De mi-

nister wil het advies graag voor 1 januari 

2010 ontvangen.

Meer werknemers 
zijn aandeelhouder
Nieuw onderzoek van wetenschapper Erik 

Kaarsemaker wijst uit dat 3,6 procent van 

alle bedrijven in Nederland met meer dan 

tien werknemers werknemersaandeelhou-

derschap heeft. Dit komt neer op 2460 bedrij-

ven met in totaal 400.000 werknemers, van 

wie er 150.000 daadwerkelijk aandeelhouder 

zijn. Nog eens 3,7 procent overweegt werk-

nemersaandeelhouderschap in te voeren. 

Deze cijfers betekenen een verdubbeling ten 

opzichte van een soortgelijke studie ruim tien 

jaar geleden. Voorts blijkt uit het onderzoek 

onder meer dat breed opgezette regelingen 

voor aandelenbezit van werknemers in het ei-

gen bedrijf een stimulans vormen voor de ar-

beidsverhoudingen en voor de betrokkenheid 

van werknemers. De studie is gefinancierd 

door het ministerie van SZW, het Nederlands 

Participatie Instituut en het Nederlands 

Centrum voor Sociale Innovatie.

Bedrijven die aan de slag willen met soci-

ale innovatie, kunnen in de maand oktober 

subsidie aanvragen bij het ministerie van 

SZW. De subsidie komt uit de Europese 

ESF-pot. Vorig jaar kon dit voor het eerst, 

en toen ging het helemaal mis. Er was een 

pot van 7 miljoen, maar er werden 265 

aanvragen ingediend voor bij elkaar ruim 

25 miljoen. Daarop werd besloten om tot 

loting over te gaan, zeer tegen de zin van 

de Europese Commissie. Die stelt nu weer 7 

miljoen beschikbaar, onder de voorwaarde 

dat de aanvragen een inhoudelijke beoor-

deling krijgen. Daartoe zijn enkele kwalita-

tieve criteria opgesteld door het Nederlands 

Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI). De 

aanvragen zullen daaraan worden getoetst 

door een comité van experts. Zo wordt een 

rangschikking gemaakt, die wordt aange-

boden aan minister Donner. De focus ligt 

vooral bij de thema’s arbeidstijdenmanage-

ment en werk- en taakverdeling. Alleen een 

veelbelovend idee is niet voldoende. De sub-

sidieaanvragen zullen moeten worden voor-

zien van uitgewerkte voorstellen, inclusief 

een voorstel om de resultaten te testen. 

Ten opzichte van vorig jaar zijn enkele ver-

anderingen aangebracht. Moest in 2008 

een project waar subsidie voor werd aan-

gevraagd minimaal 60.000 euro bedragen, 

dat bedrag is in 2009 verlaagd naar 50.000 

euro. De aanvragers kunnen maximaal 75 

procent subsidie krijgen. Daarnaast kunnen 

in 2009 ook vennootschappen onder firma 

(VOF) een aanvraag indienen. Hiermee wil 

het ministerie sociale innovatie in kleinere 

bedrijven stimuleren. 

Binnen drie maanden wordt bekend ge-

maakt wie voor subsidie in aanmerking 

komt.

Informatie op www.agentschapszw.nl, tel. 

070-3152180.

Nieuwe bond bij Georganiseerd Overleg?

Subsidie voor sociale innovatie

Aantal zzp’ers stagneert

N I E U W S  U I T  N E d E r l a N d N I E U W S  U I T  N E d E r l a N d

Archief voor abonnees
Op www.zeggenschap.info is vanaf 1 oktober het archief van Zeggenschap 
sinds 2005 beschikbaar voor abonnees. Ga naar ‘nieuw account aanmaken’, 

en vul een zelf gekozen gebruikersnaam, uw mailadres en abonneenummer in. 
We sturen u dan zo spoedig mogelijk een wachtwoord toe, waarmee u toegang 

krijgt tot het archief.
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Werkgevers in Duitsland zijn al bezig met 

de arbeidsmarkt na de crisis. Zij hebben de 

regering gevraagd het ontslagrecht te ver-

anderen, zodat bedrijven sneller personeel 

zullen aannemen als de vraag naar arbeid 

weer aantrekt. Met de verkiezingen op 27 

september in het verschiet, voelt bonds-

kanselier Angela Merkel er echter niets 

voor haar vingers aan dit heikele thema te 

branden. 

Volgens het huidige systeem kunnen werk-

nemers die ontslagen worden hun ontslag 

aanvechten bij de rechter om nog een extra 

financiële vergoeding te krijgen, naast de 

wettelijke ontslagvergoeding. Dat wordt 

vaak toegekend en kost jaarlijks zo’n 7,5 

miljard euro en de creatie van 400.000 

banen, zo heeft het Duits Economisch 

Instituut berekend. Daardoor werken veel 

bedrijven liever met uitzendkrachten of krij-

gen werknemers een tijdelijk contract.

De werkgevers bepleiten daarom een alter-

natief. Als iemand wordt aangenomen, wil-

len ze de mogelijkheid hebben dat werkge-

ver en werknemer samen vooraf een vergoe-

ding bepalen als er ooit tot ontslag wordt 

overgegaan. Daardoor wordt de dure gang 

naar de rechter voorkomen. Hoewel het 

CDU dit alternatief in haar verkiezingspro-

gramma in 2005 had staan, is het er nooit 

van gekomen. Een poging ontslagrecht te 

veranderen mislukte in 2006, en Merkel 

heeft de werkgevers gezegd dit voor de 

Bondsdagverkiezingen niet nogmaals aan 

de orde te stellen. 

(Planet Labor)

De werkloosheid in zestien EU-landen met 

de euro is in juli gestegen naar 9,5 procent, 

zo heeft het statistisch bureau van de EU 

Eurostat berekend. Dat is een toename van 

2 procent ten opzichte van juli 2008. Voor 

alle 27 EU-landen kwam de werkloosheid 

uit op 9 procent. Ook dat is 2 procent meer 

dan een jaar eerder. 

Nederland kent met 3,4 procent de laagste 

werkloosheid, gevolgd door Oostenrijk met 

4,4 en Cyprus met 5,5 procent. De hoogste 

werkloosheid is gemeten in Spanje (18,5). 

Letland en Litouwen volgen met respectie-

velijk 17,4 en 16,7 procent.

De jeugdwerkloosheid kwam uit op 19,8 

procent. Ook hier scoort Nederland het 

best met 6,6 procent en Spanje het slechtst 

met maar liefst 38,4 procent. (Eurostat)

In Zeggenschap van juni 2009 houdt Henk 

Strating een warm pleidooi voor de cao 2.0. 

Een cao die past bij de Einstein-generatie. 

Een cao die ruimte geeft voor maatwerk en 

is toegesneden op het boeien van werkne-

mers. Hij schetst een harmoniemodel waar 

een CNV-onderhandelaar enthousiast van 

wordt. Geen conflictstrategie maar samen 

met werkgevers op weg naar de nieuwe cao 

onder begeleiding van een onafhankelijke 

deskundige. Helaas wringt daar de schoen.

Dat begint al met de toonzetting van zijn 

voorbeeld over hoe het niet moet, namelijk 

de Cao Woondiensten. De werkgeversclub, 

Aedes, wordt beschreven als een ‘geplaagde’ 

organisatie, terwijl de vakbonden worden 

neergezet als actievoerders die van meet 

af aan vernieuwing willen tegenhouden. 

Strating lardeert dat met feitelijke onjuist-

heden. Zo poneert hij onjuist dat vakbonden 

al na de 2e ronde met acties dreigen. 

Nog bezwaarlijker vind ik zijn pleidooi dat 

er in de cao 2.0 geen behoefte meer zou be-

staan aan zekerheden. Dat is een misken-

ning van de functie van de cao. Een cao is en 

blijft een normaal zakelijk contract. In het 

maatschappelijk verkeer bestaan geen con-

tracten die alleen maar uitgaan van goede 

intenties. Het zorgvuldig opschrijven van 

wederzijdse verplichtingen betekent niet 

dat er geen ruimte is voor meer keuzemo-

gelijkheden en maatwerk. Integendeel, het 

CNV bepleit een werknemersbudget, waar 

we in de cao 2.0 de randvoorwaarden voor 

vast willen leggen. Geen luchtspiegeling, 

maar een echt budget in tijd en geld waar de 

werknemer op basis van harde cao-afspra-

ken over kan beschikken. Ook dient de zeg-

genschap van de werknemer over dat budget 

zorgvuldig in de cao te worden geregeld.

Dat is nu net wat corporatiewerkgevers niet 

willen. In de voorstellenbrief van Aedes 

wordt 27 keer het woord schrappen ge-

noemd als de manier om het benodigde 

budget te creëren. Helaas  gaat dat budget 

niet naar de individuele werknemer. Ook 

willen de werkgevers geen cao-afspraken 

meer over het gebruik van dit budget ma-

ken. Aedes wil dat elke directeur afzon-

derlijk voor zijn corporatie bepaalt hoeveel 

budget er ontstaat voor nieuw beleid. “Als 

goed werkgever zal de directie de zorg voor 

zijn medewerkers serieus nemen”, zo stelt 

Aedes.

Dat hebben we in het verleden reeds ervaren. 

Bij de invoering van de 36-urige werkweek 

is destijds afgesproken dat iedere corpo-

ratie die werkweek in goed overleg met de 

or vorm mag geven. Daarbij zijn geen cao-

afspraken gemaakt over gewenste arbeids-

patronen als 4x9. In de praktijk verplichten 

veel corporaties hun werknemers nu om 

op vrijdagmiddag vrij te nemen. Daarmee 

wordt het werken in andere arbeidspatro-

nen onmogelijk gemaakt.  

Bij de invoering van het werknemersbudget 

willen we niet weer in dezelfde valkuil trap-

pen. De cao dient normale zakelijke afspra-

ken te bevatten die de wederzijdse rechten 

en plichten regelt. Een cao 2.0 met alleen 

vage, goede intenties en zonder bescher-

ming van de werknemer is vooral koren op 

de molen van werkgevers. Dan ligt de cao 

0.0 uit de jaren dertig op de loer: met de pet 

in de hand mag de werknemer beleefd aan 

zijn bestuurder vragen of er voor hem of 

haar nog wat in het vat zit.

Aart van den Brink, sectorbestuurder bij 

CNV Hout en Bouw en onderhandelaar 

voor de cao Woondiensten.

Tegen alle verwachtingen in blijven 60-plus-

sers in Denemarken aan het werk, ondanks 

de crisis. In het eerste kwartaal waren 

135.500 ouderen met prepensioen, dat is 

3,9 procent minder dan een jaar eerder. 

Vooral in de categorie 60-62 jaar is het aan-

tal werknemers dat met vervroegd pensioen 

is gegaan teruggelopen. Er was sprake van 

een afname met 10,5 procent. 

Volgens econoom Peter Halkjaer van Ældre 

Sagen, de vereniging voor ouderenrechten, 

liggen hier economische redenen aan ten 

grondslag. Ouderen die met prepensioen 

mogen, maar bereid zijn twee jaar langer 

door te werken, krijgen een extra financiële 

vergoeding. Velen van hen zijn daar nu toe 

bereid, omdat door de crisis hun spaarte-

goeden zijn aangetast. 

Ook speelt de nieuwe wet op leeftijdsdiscri-

minatie een rol, die op 1 januari van kracht 

is geworden. Belangengroepen voor oude-

ren houden sindsdien werkgevers nauwlet-

tend in de gaten. Dat heeft ondertussen al 

geleid tot een eerste zaak bij de commissie 

gelijke behandeling. Die heeft in juni uitge-

sproken dat zes piloten van boven de 60 ten 

onrechte zijn ontslagen. De werkgever heeft 

een boete gekregen van  € 671.605. 

Toch is dat niet de belangrijkste reden dat 

werkgevers zich wel twee keer zullen be-

denken ouderen er als eerste uit te gooien. 

De laatste jaren geven namelijk steeds meer 

werkgevers toe dat ouderen meer toege-

voegde waarde hebben dan werd veronder-

steld. Ze zijn minder vaak ziek dan werk-

nemers met jonge kinderen, en hebben 

meer kennis en ervaring dan hun jongere 

collega’s. 

(Planet Labor)

foto provincie zuid-holland

Ingezonden

N I E U W S  U I T  N E d E r l a N d NIEUWS UIT  dE EUrOPESE UNIE
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Duitsland Werkgevers morrelen aan ontslagvergoeding

Denemarken Ouderen aan het werk

EU Jeugdwerkloosheid bijna 20 procent

Vaak wordt verondersteld dat uitzend-

krachten er maar een beetje bijhangen in 

de inlenende onderneming en ontevre-

den zijn over hun werk. Onderzoek van 

Ecorys in opdracht van de Algemene Bond 

Uitzendondernemingen onder 8000 uitzend-

krachten laat echter een ander beeld zien. 

De ontvangst en begeleiding van het bedrijf 

wordt door 79 procent van de uitzendkrach-

ten positief beoordeeld. Over het contact met 

het vaste personeel is 84 procent tevreden. 

Ook de werksfeer wordt door 83 procent po-

sitief bevonden. En over de inhoud van het 

werk is 72 procent tevreden.

Zelfs de arbeidsvoorwaarden kunnen ermee 

door. Over het aantal uren per week is 80 

procent tevreden en 61 procent is content 

met het loon. Directeur Aart van der Gaag 

van de ABU is dan ook in zijn nopjes. “Het 

algemene beeld is dat mensen uitzendwerk 

kiezen omdat ze geen andere keuze hebben 

en dat uitzendkrachten er niet bij horen. 

Dit onderzoek onder een enorme groep 

uitzendkrachten bewijst het tegendeel. Het 

laat zien dat uitzendkrachten zich volledig 

geaccepteerde werknemers voelen.”

Grootste loonstijging 
bankpersoneel 
Niet alleen de topbankiers hebben geprofi-

teerd van de opgepoetste miljardenwinsten 

die banken tot 2008 hebben gemaakt, ook 

het personeel heeft een graantje meegepikt, 

zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het cao-loon 

in de financiële dienstverlening is tussen 

2000 en 2008 gestegen met 25,9 procent, 

de grootste toename van alle bedrijfstakken. 

Opvallende tweede is het onderwijs met een 

stijging van 24,9 procent. Wie in die periode 

in de horeca heeft gewerkt, kwam er met een 

loonstijging van 15,7 procent bekaaid vanaf. 

De gemiddelde stijging was 22 procent.

Uitzendkrachten tevreden
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ren dan deeltijd-ww, die een miljard kost. Bovendien heeft minister 

Donner geld bij de reïntegratie weggehaald om de uitbreiding van 

deeltijd-ww te bekostigen. En de sociale partners vinden het prima. 

Ik snap dat niet.”

Dat doen ze opdat onmisbare werknemers behouden blijven voor bedrijven 

die in tijdelijke nood verkeren.

Maar wie is onmisbaar en in welke bedrijven is de teruggang echt 

periodiek? Het gevaar bestaat dat je iedereen onmisbaar verklaart 

en ondernemingen in stand houdt die het op termijn niet redden en 

beter ten onder zouden kunnen gaan. Het is vergelijkbaar met de 

arbeidsmarkt in communistische landen, waarin ook iedereen altijd 

aan het werk werd gehouden. Tot de hele economie in elkaar don-

derde. Maar wij leven in een kapitalistisch systeem. Faillissementen 

en werkloosheid horen daarbij. Daar komen ook weer nieuwe ideeën 

en industrieën uit voort. De ruimte voor innovatie die ontstaat door 

het instorten van het bestaande, creatieve destructie, is essentieel 

voor de ontwikkeling van het kapitalisme en voor de toename van 

welvaart. Door bedrijven niet om te laten vallen, belemmer je die 

ontwikkeling.” 

Maar bedrijven als Corus vallen toch niet om?

“De industrie is erg conjunctuurgevoelig, en dat weten de bedrij-

ven zelf ook. Daar kunnen ze rekening mee houden. Ook zonder de 

deeltijd-ww zullen ondernemingen als Corus hun onmisbare mensen 

niet zo snel laten gaan in slechte tijden. Met deeltijd-ww laten we 

de samenleving betalen voor iets dat bedrijven of de werknemers in 

een bedrijf zelf zouden moeten oplossen.”

Hoe lang blijven we last houden van de werkloosheid?

“Volgend jaar zal de werkloosheid waarschijnlijk pieken. Het is na-

tuurlijk moeilijk te voorspellen wanneer de economie weer aantrekt. 

Zodra dat gebeurt, zullen bedrijven eerst proberen hogere productie 

te draaien met het huidige personeelsbestand. Als dat niet meer 

lukt, gaan ze uitzendkrachten aannemen, zullen ze zzp’ers inscha-

kelen en mensen een tijdelijk contract aanbieden. Pas daarna gaan 

ze echt weer mensen in dienst nemen. Dan ben je al snel een jaar of 

vier verder. Ik verwacht dat we pas in 2014 weer een arbeidsmarkt 

hebben zoals vorig jaar.”

Dan ontstaat er weer krapte op de arbeidsmarkt?

“Jawel, met zeer lage werkloosheid en veel onvervulbare vacatu-

res. Maar op de hele lange termijn lost ook dat probleem zichzelf 

op. De verwachting is dat tussen nu en 2025 de beroepsbevolking 

in Nederland gemiddeld met 3 procent zal krimpen. In sommige 

provincies zoals Zeeland en Limburg is die krimp veel sterker, mis-

schien zelfs 10 tot 15 procent. Dat zal aanvankelijk gepaard gaan met  

krapte op de arbeidsmarkt en met een opwaartse druk op de lonen. 

Arbeid wordt duurder en bedrijven zullen daardoor bijvoorbeeld 

hun productie verplaatsen of meer kapitaalintensief produceren. 

Er zal dus werkgelegenheid verdwijnen. Dat is helemaal niet erg. 

Uiteindelijk past de werkgelegenheid zich aan bij de omvang van 

de beroepsbevolking, en dat hoeft niet te betekenen dat we minder 

welvarend worden. Kijk maar naar Denemarken, dat een veel klei-

nere beroepsbevolking heeft maar economisch zeker niet minder 

presteert dan Nederland.”

Maar ondertussen zitten we door de krimpende beroepsbevolking met het 

probleem van de vergrijzing en de betaalbaarheid van de aow.

“Mede daarom is het verstandig om de aow-leeftijd te verhogen. Je 

zou dat eigenlijk zo snel mogelijk moeten doen. Het kabinetsvoor-

stel is om per jaar de aow-leeftijd met een maand te verhogen. Dan 

gaan mensen dus pas over 24 jaar met hun 67ste met pensioen. Het 

zou beter zijn dat binnen maximaal tien jaar te realiseren.” 

De vakbeweging ziet dat niet zitten.

“De SER heeft tot oktober de tijd om met een financieel alternatief 

voor het kabinetsvoorstel te komen, maar het is wel duidelijk dat 

die er niet is. Het CNV heeft al aangegeven onder voorwaarden ak-

koord te gaan, alleen de FNV is nog tegen. Ik denk dat ze haar verzet 

uiteindelijk zal moeten staken.”

Maar volgens de FNV willen werkgevers nu al van ouderen af. Zolang dat het 

geval is, heeft het ook weinig zin de aow-leeftijd te verhogen. 

“Er is inderdaad vrijwel geen arbeidsmarkt voor ouderen. Het aantal 

ontslagen werknemers dat na hun 50ste nog een nieuwe baan vindt, 

is vrijwel nihil. Dat komt mede doordat oudere werknemers relatief 

duur zijn. In cao’s wordt afgesproken dat werknemers meer verdie-

nen naarmate ze langer werken. Ouderen worden daardoor elk jaar 

duurder terwijl hun productiviteit vaak afneemt. Dan is het logisch 

dat werkgevers er niet happig op zijn ouderen aan te nemen.”

De oplossing is dus minder inkomen voor ouderen?

“De onderlinge verschillen in productiviteit worden groter naarmate 

mensen ouder worden. Uit onderzoek blijkt dat binnen de groep 

50-plussers de ene veel productiever is dan de ander. Bij jongeren 

is er veel minder variatie. Dus ligt het meer voor de hand om de 

beloning van oudere werknemers te koppelen aan hun producti-

viteit. Dan is het voor werkgevers aantrekkelijker ze in dienst te 

nemen.” 

Tot 1 november is Jules Theeuwes hoogleraar economie en algemeen 

directeur van SEO Economisch Onderzoek, een stichting die onder-

zoek doet voor de overheid en het bedrijfsleven. Daarna lonkt het 

pensioen. Maar hij gaat niet achter de geraniums. “Ik blijf verbonden 

aan SEO als wetenschappelijk directeur.” Want er valt genoeg te on-

derzoeken, zeker op zijn terrein, de arbeidsmarkt. Wisten werkgevers 

een dik jaar geleden niet waar ze nieuwe arbeidskrachten vandaan 

moesten halen, nu volgt de ene ontslagronde op de andere. Een 

dergelijke metamorfose in zo een korte tijd heeft zich nog niet eerder 

voorgedaan. Toch wil Theeuwes niet spreken over de grootste crisis 

in de geschiedenis, zoals wel wordt beweerd. “Het is een bijzondere 

crisis door de oorzaak, het inklappen van financiële systeem, en door 

de snelheid waarmee de economie vervolgens tot stilstand is geko-

men. Maar vergelijkingen met de jaren ’30 uit de vorige eeuw vind 

ik schromelijk overdreven. Het is een diepe crisis zoals die eens in 

de zoveel tijd passeert. Als je dan toch wilt vergelijken, dan kun je 

dat het best doen met de crisis in de jaren ’80.” 

Hoe pakt die vergelijking uit?

“Toen hebben we een periode gehad van zeer langdurig oplopende 

werkloosheid. Vanaf het begin van de jaren ’70 steeg de werkloos-

heid in een onafgebroken lijn van nauwelijks 1 procent naar een top 

van 10,2 procent in 1983 en 1984. Volgens de laatste voorspellingen 

van het Centraal Plan Bureau zal de werkloosheid volgend jaar op-

lopen tot 8 procent. Dat is dus een stuk beter dan in de jaren ’80. 

Destijds hadden we te maken met hoge prijsinflatie, dramatische 

veranderingen in de maakindustrie, grote aantallen schoolverlaters 

die geen werk vonden en grote tekorten op de overheidsbegroting. 

Nu dreigt vooral dat laatste, en daarom wordt er weliswaar een sti-

muleringsbeleid gevoerd, maar wel met de handrem erop.”

Toch doemt het spook van de massawerkloosheid.

“Dat klopt. Daarom wordt geprobeerd de werkloosheid laag te 

houden door bijvoorbeeld het aanbod van arbeid te beïnvloeden. 

Jongeren worden gestimuleerd langer door te leren. Je ziet nu ook 

al dat er meer inschrijvingen zijn bij hogescholen en universiteiten. 

Daarnaast zijn er mobiliteitscentra opgericht. Op zich creëren die 

geen banen, maar ze kunnen er wel voor zorgen dat ontslagen werk-

nemers weer zo snel mogelijk elders aan de slag komen waardoor ze 

minder lang werkloos blijven. Want ook tijdens een crisis zijn er in 

een economie altijd vacatures en komen er nieuwe banen bij.”

U vergeet de deeltijd-ww te noemen. 

“Het is moeilijk om te achterhalen hoe omvangrijk de inzet van 

deeltijd-ww is tot nu toe. Als je het omrekent naar voltijdse banen, 

zal het naar schatting om maximaal 40.000 banen gaan, die als het 

budget helemaal is opgebruikt uit de werkloosheidsstatistieken 

worden gehouden. Volgens recent uitgelekte cijfers rekent het CPB 

op 615.000 werklozen eind volgend jaar, 100.000 minder dan ze oor-

spronkelijk dachten. Iets betere groeicijfers doen grotere wonde-Aldo Dikker.

Met de dreigende stijging van de werkloosheid in het vooruitzicht, doen kabinet en sociale partners hun best 

mensen te behouden voor de arbeidsmarkt. Zo kunnen bedrijven gebruik maken van deeltijd-ww. Zeer tegen 

de zin van arbeidsmarkteconoom Jules Theeuwes. Volgens hem belemmert dit de oplossing van de crisis. “We 

leven in een  kapitalistisch systeem. Faillissementen en werkloosheid horen daarbij.” 

Arbeidsmarkteconoom Jules Theeuwes

deeltijd-ww lijkt op communisme
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EPIdEmIE
Nederland staan dit najaar twee epidemieën te 

wachten. Beide zijn al maanden geleden aan-

gekondigd. En voor beide heeft de overheid in-

middels de nodige maatregelen genomen om 

de gevolgen op te vangen. Maar de verschillen 

tussen de aanpak van beide epidemieën zijn 

opvallender dan de overeenkomsten.

De eerste epidemie is de Mexicaanse griep. 

Deze herfst dreigt hij massaal in Nederland 

om zich heen te grijpen. Hoewel de ernst 

van de ziekteverschijnselen lijkt mee te val-

len, zullen miljoenen Nederlanders gevacci-

neerd worden. Huisartsen, ziekenhuizen en 

bedrijven zijn gewaarschuwd om zich voor te 

bereiden op een groot aantal ziektegevallen 

onder hun patiënten en medewerkers. Zelfs 

is even overwogen om de schoolvakanties te 

verlengen om de kans op verspreiding van het 

virus te verminderen. Kortom, Nederland lijkt 

goed voorbereid op een snelle verspreiding 

van de griep.

De tweede epidemie is de werkloosheid. Een 

jaar geleden bleek de kredietcrisis uit te lopen 

op een wereldwijde economische recessie. 

Sindsdien is het duidelijk dat ook de werk-

loosheid fors zal gaan oplopen. Immers, de 

werkloosheid reageert doorgaans met een jaar 

vertraging op de omslag in de conjunctuur, 

doordat bedrijven eerst een tijdje aanzien hoe 

lang en diep de terugval in de vraag is. Dat de 

stijging van de werkloosheid tot de zomer be-

perkt is gebleven, was dan ook niet verwon-

derlijk. Maar naar verwachting zal het aantal 

ontslagen dit najaar sterk toenemen. Tel daar 

bij op de schoolverlaters die geen werk kun-

nen vinden. Dan is het onvermijdelijk dat het 

aantal werklozen de komende maanden sterk 

zal toenemen en volgend jaar nog verder op-

lopen. Hoewel werkloosheid niet in letterlijke 

zin besmettelijk is, zoals de Mexicaanse griep, 

is de kans niettemin groot dat zij zich als een 

lopend vuurtje over de beroepsbevolking zal 

verspreiden. 

Ook om de werkloosheid te bestrijden heeft 

de regering een aantal maatregelen geno-

men. De belangrijkste is de deeltijd-ww, die 

het mogelijk maakt werknemers tijdelijk kor-

ter te laten werken en over de niet-gewerkte 

uren een werkloosheidsuitkering te ontvan-

gen. Daarnaast zijn bij het uitkeringsinstituut 

UWV mobiliteitscentra ingericht om mensen 

die werkloos worden zo snel mogelijk naar 

een nieuwe baan te leiden. Verder heeft het 

kabinet de mogelijkheid verruimd om bij 

collectief ontslag vakkrachten onmisbaar te 

verklaren en is de maximale termijn waarvoor 

jongeren op een tijdelijk contract kunnen 

worden tewerkgesteld verlengd.

Bij deze maatregelen valt op dat ze alle uitgaan 

van de veronderstelling dat de verslechtering 

van de arbeidsmarkt betrekkelijk kort zal du-

ren. De deeltijd-ww heeft een maximumduur 

van vijftien maanden. Het welslagen van de 

mobiliteitscentra is afhankelijk van het be-

schikbaar komen van voldoende vacatures. 

En de wijzigingen ten aanzien van collectief 

ontslag en flexibele contracten zijn vooral 

bedoeld om de werkgever meer armslag te 

bieden.

Geen van deze maatregelen is berekend op 

een langdurige periode van massawerkloos-

heid, waarbij het tekort aan banen meerdere 

jaren aanhoudt. Inderdaad overheerst mo-

menteel de verwachting dat de werkloosheid 

niet al te lang zal duren. Immers, de beroeps-

bevolking krimpt de komende jaren doordat 

de babyboomers met pensioen gaan. Als de 

economie weer aantrekt, zal er dus weer snel 

sprake zijn van een krappe arbeidsmarkt, zo 

luidt de algemene opinie. In dit opzicht ver-

schilt de verwachting niet veel met die van de 

Mexicaanse griep, die waarschijnlijk ook weer 

snel zal verdwijnen. 

Deze verwachting is echter veel te optimis-

tisch. Het effect van de krimp van de beroeps-

bevolking zal hooguit zo’n dertigduizend per-

sonen per jaar bedragen. Dat valt in het niet 

bij het verwachte banenverlies als gevolg van 

de crisis, die vele honderdduizenden beloopt. 

Zelfs als de economie volgend jaar een licht 

herstel laat zien, duurt het nog zeker tot 2011 

voor de werkgelegenheid weer gaat groeien. 

De werkloosheid is dan tot misschien wel 

driekwart miljoen opgelopen. Daarna zal het 

nog jaren duren voor zij weer naar een ver-

gelijkbaar laag niveau als in 2008 is terugge-

keerd. Tot zeker 2014 of 2015 moeten we dus 

op een hoge werkloosheid rekenen. 

Maatregelen die bedoeld zijn om een tijdelijke 

crisisperiode te overbruggen schieten dan ook 

tekort. Overheid noch sociale partners zijn 

momenteel voorbereid op een periode van 

zes of zeven jaar van hoge werkloosheid. Die 

vraagt om geheel andere maatregelen. Dan 

moet je eerder denken aan een algemene 

arbeidstijdverkorting dan aan deeltijd-ww. 

Misschien moeten we ouderen tijdelijk in 

staat te stellen eerder uit te treden in plaats 

van erop te blijven hameren dat zij langer 

moeten doorwerken. En ook het (tijdelijk) 

scheppen van gesubsidieerde banen zolang 

er in het bedrijfsleven onvoldoende werk is, 

zou een optie kunnen zijn.

Als het om een waarschijnlijk kortstondige en 

betrekkelijk milde griepepidemie gaat toont 

het kabinet een opmerkelijke daadkracht. 

Maar bij de veel langduriger en ontwrichten-

der werkloosheidsepidemie die ons te wach-

ten staat, ontbreekt het vooralsnog aan besef 

van urgentie en ernst.
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Verwacht u de oplossingen uit Den Haag? 

 

Of wilt u liever resultaten halen in onderhandelingen? 

 

 

 

Die vraag stelde de advertentie van HS-ARBEIDSVOORWAARDEN in Zeggenschap. Met 

een knipoog naar de Haagse overlegeconomie prijkte daarbij een foto van het gebouw 

van de SER in Den Haag. Dat stuitte op ernstige bezwaren bij de SER die in een brief 

maatregelen overwoog als de advertentie opnieuw in Zeggenschap zou worden geplaatst. 

Ik vond die bezwaren onterecht en heb dat de SER laten weten. Om zeker te zijn dat de 

advertentie geen regels overschreed heb ik de Stichting Reclame Code om een oordeel 

over de advertentie gevraagd. Daarop heeft de SER mij laten weten niet langer aan de 

bezwaren tegen plaatsing van de advertentie vast te houden en mij verzocht het verzoek 

aan de Stichting Reclame Code in te trekken. Dat heb ik gedaan. 

 

 

Toch heb ik besloten de advertentie niet meer te plaatsen. HS-ARBEIDSVOORWAARDEN 

adviseert en ondersteunt werkgevers, brancheorganisaties en CAO-partijen over CAO en 

arbeidsvoorwaarden, CAO-onderhandelingen en CAO-vernieuwing. Daarbij zoek ik zo 

mogelijk in goed overleg naar duurzame oplossingen die de belangen van alle partijen 

dienen. Daar hoort respect voor andere partijen en andere opvattingen bij. En hoewel ik 

de bezwaren van de SER tegen de advertentie onterecht vind, wil ik die bezwaren toch 

respecteren. Voor het volgende nummer van Zeggenschap zal ik dan ook een andere 

advertentie ontwerpen. Ondertussen ben ik werkgevers, branches en CAO-partijen graag 

van dienst bij vraagstukken over CAO en arbeidsvoorwaarden. 

 

 

 

Henk Strating | HS-ARBEIDSVOORWAARDEN 

 

 

Paul de Beer is bijzonder hoogleraar 

 arbeidsverhoudingen (Henri Polak-leerstoel) aan de 

Universiteit van Amsterdam.
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De discussie of het eerlijk en rechtvaardig is na je 65ste door te wer-

ken loopt hoog op. Er tekent zich met name een verschil af tussen 

hoger en lager opgeleiden. Wie lager opgeleid is krijgt meestal 

een slechter betaalde en minder interessante job, moet tien jaar 

eerder dan de gestudeerde met werken beginnen, is vaker ziek en 

sterft  eerder. Zijn kinderen hebben een moeilijker start, spijbelen 

meer van school. De academi-

cus werkt gemiddeld 35 jaar, 

arbeiders hebben vaak meer 

dan veertig jaar op de stei-

ger gestaan. Is het zo gek dat 

vooral in de kring van de lager 

opgeleiden een grimmig ‘van 

mijn leven niet’ te beluisteren 

valt als de hoger opgeleiden en ‘die daar in Den Haag’ hun lofzang 

op doorwerken tot op hoge leeftijd ten gehore brengen?

Toch spelen deze sociale, psychologische en/of medische factoren 

geen rol in het debat over verhoging van de aow-leeftijd. Die wordt 

alleen gevoerd op basis van financiële argumenten. Het gaat over de 

betaalbaarheid van het pensioen, en sinds het uitbreken van de crisis 

ook over de staatsschuld en het begrotingstekort. Dat is niet juist.   

levensverwachting
Er verandert veel in de gezondheidszorg. Al in 1836 werd in Nederland  

de leeftijdsgrens van 65 jaar bij het pensioen gehanteerd. De 

Zweedse vrouw werd toen gemiddeld 45 jaar, wereldwijd de hoog-

ste leeftijdsverwachting in die tijd. Nu wordt elke drie minuten een 

Nederlander 65 jaar en zijn er 2,5 miljoen 65-plussers in Nederland. 

De levensverwachting op 65-jarige leeftijd is voor mannen gestegen 

van 79,2 jaar in 1957 tot 83,5 jaar in 2007, en voor vrouwen van 81,7 

naar 86 jaar. Op zich zijn dit getallen die uit medisch oogpunt de 

pensioengrens van 65 jaar op zijn minst arbitrair maken.

Werken is goed voor de mens. In Engeland hebben alle artsenorga-

nisaties een statement afgegeven, waarin zij het belang van werken 

benadrukken. Het bevordert een goede fysieke en mentale gezond-

heid, helpt gezondheidsproblemen te voorkomen en kan mensen 

helpen te herstellen van een 

ziekte. Door de Nederlandse 

Vereniging van Arbeids- en 

Bedrijfsgeneeskunde wordt 

dit van harte onderschreven. 

Doorwerken blijkt gunstiger 

voor je levensverwachting 

“Ziekte daargelaten, is er geen 

reden om op je 65ste te stoppen”, zegt hoogleraar ouderengenees-

kunde Westendorp. “De mens kan gemakkelijk doorwerken tot zijn 

70ste. De echte gebreken komen meestal na het 75ste jaar.”

Een groot aantal studies, waaronder ook Nederlandse, onderschrijft 

deze mening. Een studie bij 50-80 jarigen leert dat de activiteit bij 

de gepensioneerde in het algemeen veel sterker afneemt dan bij zijn 

doorwerkende leeftijdgenoot. Wandelen, fietsen en tuinieren com-

penseren dit verschil niet. Fietspaden zijn alleen vol met mooi weer!

De groep gepensioneerden loopt veel meer kans om kwalen als astma, 

diabetes en hartziektes te krijgen. Over vijftien jaar lijden naar schat-

ting 1,3 miljoen Nederlanders aan diabetes. Dit is toe te schrijven aan 

de groei van het aantal mensen met overgewicht en aan het feit dat we 

te weinig bewegen. De resultaten van zeven grote studies tonen aan 

dat over een periode van zes jaar na pensionering 5-16 procent van 

de onderzochten moeilijkheden krijgt met dagelijkse activiteiten, 5-6 

procent sneller ziek wordt en 6-9 procent last heeft van mentale pro-

blemen. De onderzoekers concluderen dat door uitstel van de pensio-

nering een verslechtering van de gezondheid kan worden vertraagd en 

een beroep op de gezondheidsinstellingen kan worden verminderd.

depressiviteit
Ook om psychosociale redenen is de lofzang op het zalig niets doen 

achterhaald. Bij een uitzending van VARA Kassa (2007) bleek liefst 93 

procent van de werkende Nederlander tevreden met het leven en 61 

procent haalt voldoening en veel plezier uit het werk. Een baan geeft 

structuur, sociale contacten en 

voegt iets toe. 

Nederlandse onderzoeken en 

de Hersenstichting wijzen op 

het belang niet alleen ons be-

wegingsapparaat, maar ook 

ons brein in beweging te hou-

den. Het gevoel geen zinvol le-

ven meer te hebben is een bron 

van depressiviteit voor de ver-

der gezonde oudere. Finse on-

derzoekers benadrukken dat 

depressies bij gepensioneer-

den een veel groter probleem vormen dan dementie, dat meestal 

met het verouderen wordt geassocieerd. 

En wat te denken van de gemoedstoestand van de vrouw die haar 

man de hele dag over de vloer heeft? Die zich met zaken gaat be-

moeien waar hij vroeger niet naar omkeek? De psychiatrie kent het 

retired husband syndrome. De vrouw heeft zoveel last van haar thuiszit-

tende, zich vervelende echtgenoot dat ze allerlei psychische klachten 

ontwikkelt.

Zorgplicht vakbeweging
Als doorwerken na je 65ste werknemers grote medische en psycho-

sociale voordelen biedt, zou dat ook consequenties kunnen hebben 

voor de opstelling van de vakbeweging. Langer doorwerken zou door 

de vakbeweging niet alleen getolereerd, maar ook gefaciliteerd en 

gestimuleerd kunnen worden. Vakbondsleden die de voordelen van 

doorwerken inzien zouden er zelfs een recht op kunnen laten gelden. 

En een vakbeweging die een zorgplicht jegens zijn leden erkent zou 

daarvoor dan op de bres moeten. De suggestie vanuit CNV Jongeren 

om uit protest tegen de verhoging van de aow-leeftijd naar 67 jaar in 

oktober in plaats van 65 minuten het werk te onderbreken juist 67 

minuten langer door te werken, maakt misschien duidelijk dat zo’n 

benadering in vakbondsland geen fata morgana is.

Dit laat onverlet dat bij sommige beroepen fysieke slijtage langer 

doorwerken in de weg staat. De oplossing daarvan wordt nu echter 

vooral gevonden in (nog) eerder stoppen met werken met alle nega-

tieve gevolgen van dien. Tegen de achtergrond van de medische en 

psychosociale voordelen van doorwerken na je 65ste zou het eigenlijk 

onaanvaardbaar moeten zijn als werknemers vanwege de zwaarte van 

het beroep niet in staat zijn langer door te werken. Ook daarin kan 

de zorgplicht van de vakbeweging op een andere wijze worden inge-

vuld dan door het vasthouden aan regelingen voor vervoegd stoppen 

met werken. Flexibiliteit, zeggenschap over werktijden, arbobeleid 

en continue scholing zijn andere oplossingen die langer doorwerken 

ook voor slijtende beroepen mogelijk kunnen maken. Deze oplossin-

gen kunnen ingebracht worden in het cao-overleg. Het bevorderen 

van de gezonde levensstijl van 

werknemers verdient daarbij 

speciale aandacht. De lager op-

geleide werknemer heeft door 

zijn minder gezonde levensstijl 

een lagere levensverwachting 

dan zijn hoger opgeleide col-

lega. Veel studies laten zien dat 

een op jonge leeftijd ingezette 

gezonde levensstijl belangrijk 

is om langer te blijven leven en 

ziektes tot de laatste levensja-

ren uit te stellen. De vakbewe-

ging dient zijn leden immers niet alleen te beschermen, maar moet 

zich ten doel te stellen de arbeider te verheffen, vond de vader van 

de verzorgingsstaat Goeman Borgesius al.

Zwitserlevengevoel
Doorwerken na je 65ste jaar is nog niet populair. Daar liggen diep-

gewortelde gevoelens aan ten grondslag. Werken wordt nog steeds 

meer met moeten, dan met mogen verbonden. Arbeid adelt, maar de 

adel arbeidt niet, werd vroeger gezegd. Het Zwitserlevengevoel dat 

je pas echt kunt genieten als je niet meer werkt is er een hardnek-

kige eigentijdse vertaling van. Dat verklaart wellicht ook waardoor 

het beleid van de vakbeweging vooral gericht is op korter werken, 

per dag, per week, per jaar en per loopbaan. Dat beleid lijkt op een 

mammoettanker die niet tot een plotselinge koersverandering in 

staat is. Het biedt de vakbeweging tegelijkertijd een enorme uitda-

ging. Uit zorg voor de eigen leden.

Want elke dag van het werk thuis komen met de gedachte ‘hoe lang 

moet ik nog’ is geen opbeurend vooruitzicht. Tevreden zijn en ge-

nieten moet je ook in je werk kunnen. Wij sluiten ons dan ook graag 

aan bij ethicus Frits de Lange, die zegt dat oud worden eerder hard 

werken is om het verval te slim af te zijn, dan genieten van een wel-

verdiende rust. 

Medische invalshoek wordt vergeten in aow-debat

langer doorwerken is gezond

Kees Klinkhamer is emeritus hoogleraar geneeskunde, thans consulent ge-

zondheidszorg. Henk Strating is directeur van HS-Arbeidsvoorwaarden.

Het debat over de aow loopt hoog op. Tot 1 oktober heeft de SER de tijd om een financieel alternatief te vinden 

voor het kabinetsvoorstel om de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar te verhogen. Met name de FNV wil die 

grens op 65 houden. Maar waarom eigenlijk? Want vanuit medisch oogpunt beschouwd is langer doorwerken 

gezond, betogen Kees Klinkhamer en Henk Strating. De vakbeweging zou dat daarom juist moeten stimuleren.

De mens kan gemakkelijk door werken 

tot zijn 70ste. De echte gebreken 

 komen meestal na het 75ste jaar

Fo
to

: L
ex

 B
ro

er
e



Zeggenschap – september 2009 12 Zeggenschap – september 2009 13

De bouwsector is van oudsher een arbeidsintensieve sector, geken-

merkt door een ketenproductie met een vaak voor de hand liggende, 

vaste arbeidsverdeling tussen hoofdaannemers, gespecialiseerde 

onderaannemers en toeleveranciers. Een groot deel van het te ver-

richten werk blijft van arbeidsintensieve aard, met zware, fysieke ei-

sen, terwijl het scholingsniveau varieert van repetitief laaggeschoold 

werk tot zeer hooggeschoold en technisch specialistenwerk. Net als 

in andere arbeidsintensieve sectoren was, tot het intreden van de 

huidige crisis, sprake van ernstige tekorten aan laaggeschoolde 

werknemers. In sommige landen is dit onderkend en is getracht de 

investeringen in vakopleiding en hrm te verbeteren.

Fusiegolf
Als gevolg van het wegvallen van de Europese binnengrenzen heeft 

in de jaren negentig een grote fusiegolf plaatsgevonden. Bijgevolg 

duiken bij omvangrijke projecten alleen nog de grote namen op. 

Betrekkelijk kleine stafbureaus halen opdrachten binnen en ontwik-

kelen de projecten. Tegelijkertijd wordt de uitvoering verder gefrag-

menteerd en, met een sterke nadruk op kostenbesparing, via afhan-

kelijksrelaties met onderliggende ondernemingen afgewikkeld. Op 

de bouwplaats blijft alleen het logo van het hoofdbedrijf over.

Met uitzondering van enkele landen beleefde de Europese bouw 

meer dan een decennium een periode van permanente groei, met 

slechts een korte dip (van 2001 tot 2003), terwijl het aantal arbeids-

plaatsen over de gehele linie terugliep. Uit eigen berekeningen 

concludeerde ik dat in de periode tussen 1994 en 2006 het aantal 

werknemers in de twintig grootste Europese bouwbedrijven terug-

liep met ongeveer 20 procent, terwijl de bouwinvesteringen in deze 

periode met ongeveer 15 procent stegen 1.

In deze periode vond geen technologische revolutie plaats of een 

introductie van innovatieve methoden die de groei in productiviteit 

kunnen verklaren. Het is dus mensenwerk geweest en de vraag is 

wie dat verrichtte.

Optisch bedrog
In het verleden werd de beslissing uit te besteden ingegeven door 

een arbeidsverdeling, gebaseerd op vaste relaties met gespeciali-

seerde partners, delegatie van taken, wederzijds vertrouwen en het 

inhuren van specifieke kennis van zaken. Dit verandert fundamen-

teel wanneer het inhuren van goedkoop personeel de belangrijkste 

drijfveer wordt en een vermeerdering van de schakels in de keten 

naar allerlei dubieuze bemiddelaars ontstaat. Het effect van een gro-

tere uitbesteding is deels optisch bedrog: directe loonkosten worden 

gereduceerd terwijl de rekeningen voor het leveren van diensten, 

bestaande uit het leveren van arbeidskracht, oplopen. De situatie 

wordt nog ingewikkelder wanneer het feitelijke bestaan van een ar-

beidsrelatie wordt verdoezeld door bemiddeling van buitenlandse 

‘zelfstandigen’. 

Al met al komt het traditionele model van ondernemingen met vast 

personeel, werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten en cao’s, 

onder druk te staan. Er ontstaat een werkplek met vast personeel, 

oproepkrachten en eenpitters, uitzendkrachten en andere tijdelijke 

contractanten die naast elkaar hetzelfde werk verrichten tegen sterk 

uiteenlopende rechtsposities. 

Buitenland
Deze ontwikkeling, waarbij  uiteenlopende vormen van atypische 

arbeid worden gebruikt, is in heel Europa waar te nemen.

In Frankrijk hebben enkele grote marktleiders in de bouw een on-

aantastbare positie verworven bij het binnenhalen van opdrachten. 

Het eigen personeel voert de activiteiten met een hoge toegevoegde 

waarde uit (ontwerp, projectontwikkeling). De uitvoering is overge-

heveld naar een keten van onderaannemers. Na het opheffen van het 

verbod op uitzendwerk in de bouw is het aantal uitzendkrachten in 

2006 explosief gegroeid naar 20,6 procent van de totale bouwpopu-

latie. Dat is gelijk aan 120.000 fulltime banen in de Franse bouw. 

Het vaste personeel liep in twintig jaar tijd procentueel terug van 55 

naar 39. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat 

het laagste echelon van de keten, tijdelijke en losse werknemers 

geronseld via allerlei bemiddelaars, niet eens in de officiële cijfers 

voorkomen. De inzet van goedkope arbeidskracht via leveringscon-

tracten valt evenmin terug te zien. Controle door de arbeidsinspectie 

beperkt zich tot de vaste werknemers en/of de jacht op illegalen. Het 

kenmerk van atypische arbeid is immers dat ‘alles mag’.

Het gevolg is dat de sector wordt gezien als de container van de 

arbeidsmarkt, met een hoge uitstroom, absenteïsme, sabotage en 

verlies van vakmanschap. 

Duitsland kende tot begin negentiger jaren een naar verhouding 

groot personeelsbestand in vaste dienst. De introductie van de zo-

genaamde managementcontracting, met meer nadruk op het bin-

nenhalen van opdrachten en projectontwikkeling, resulteerde in een 

afslanking van het uitvoerend bouwpersoneel. De uitbesteding van 

de uitvoering leidde tot de beruchte cao-vlucht: onderaannemers 

noemen zichzelf schoonmaakbedrijven en ontwijken zo de cao en 

bedrijfstakeigen regelingen. Het effect is andermaal dat veel bouw-

vakkers niet langer in de officiële cijfers zijn terug te vinden, maar 

onder het vage begrip dienstverlening vallen. De transformatie tus-

sen 1998-2004 is opmerkelijk: het aandeel van de bouw en afbouw in 

de populatie liep terug van 55 procent in 1998 tot 46 procent in 2004, 

het aandeel verleende diensten steeg van 29 tot 38 procent. 

De werkgelegenheid in de bouw in Groot-Brittannië wordt volkomen 

geregeerd door de economische cyclus, het is hollen of stilstaan. 

Arbeidswetgeving ontbrak tot begin jaren negentig. Cao’s zijn niet 

algemeen verbindend en de naleving van deze vrijwillige afspraken 

is gering (onder de 20 procent). Er zijn nauwelijks sectorafspraken 

die tijdens economische neergang kunnen zorgen voor een anticy-

clisch effect. De productiviteit is navenant laag, omdat voortdurend 

vakmanschap verdwijnt. 

Het inkrimpen van vast personeel begon al in de tachtiger jaren. 

De hoofdonderneming haalde opdrachten binnen, zorgde voor de 

financiële vertaalslag en regelde de uitvoering via een lange keten 

van onderaanneming. Veel onderaanneming bestaat thans uit het 

simpel inhuren van arbeidskracht waarbij de arbeidsovereenkomst 

is vervangen door de zelfstandigenstatus. De tussenliggende bemid-

delaars nemen werk aan en de ingehuurde ‘zelfstandige’ krijgt zijn/

haar deel. Het aantal (schijn)zelfstandigen werkzaam op de bouw-

plaats wordt thans geschat op 60 procent.

Nederland
Ook in Nederland valt een verschuiving waar te nemen naar meer 

externe flexibilisering (zie het artikel van Kees Kok op p. 14). De 

bouw is, zelfs voor de crisis, sterker in het teken komen te staan van 

scherpe calculatie en loonkostenbeheersing. En hoewel tot voor kort 

voldoende bedrijvigheid viel op te tekenen en cao-onderhandelingen 

tot loonstijgingen leidden, zijn er aanwijzingen dat de loonkosten 

onder druk zijn blijven staan. De inzet van flexibele, atypische ar-

beid kan dan goede diensten bewijzen; vandaar het shoppen in an-

dere bedrijfstakken, het inzetten van uitzendkrachten en een groei 

van zelfstandigen. In 1975 lag de uitvoering nog voor 60 procent in 

handen van de hoofdaannemer, in 2005 was dit percentage terug-

gelopen tot 40.

In een situatie van geringe werkloosheid kent het elders inhuren 

van arbeidskracht echter grenzen; niet in de laatste plaats vanwege 

de concurrentie met bedrijfstakken die hetzelfde willen. De betrek-

kelijk lange periode van goed gevulde portefeuilles lijkt er debet 

aan dat de bedrijfstak geen al te grote excessen heeft meegemaakt. 

Het besef dat de rekrutering van nieuwe mensen de hele bedrijfstak 

aangaat, lijkt in Nederland sterker aanwezig; iets dat we delen met 

betrekkelijk kleine landen als Denemarken en België. 

Cao
Uitbesteding met als enige doel het terugbrengen van de loonkosten 

leidt tot het ondergraven van de cao. Regelgeving in de bedrijfstak 

die zorgt voor faire verhoudingen en concurrentie op arbeidsvoor-

waarden tegengaat is niet langer effectief, omdat een belangrijk deel 

van het uitvoerend personeel buiten de afspraken valt. Als bedrijven 

hun toevlucht nemen tot rekrutering via uitbesteding en andere vor-

men van dienstverlening die bestaan uit het leveren van (goedkope) 

arbeid dreigt het bedrijfstakeigen arbeidsmarktbeleid marginaal te 

worden. 

De vraag is actueel wie nog wie vertegenwoordigt aan de onderhan-

delingstafel. Alleen al daarom dienen sociale partners na te denken 

over de wijze waarop de gelijke behandeling in de bedrijfstak ver-

sterkt kan worden, ook voor werknemers die niet in de officiële cijfers 

voorkomen. Een verdere aanscherping van de sociale aansprakelijk-

heid in de keten dient hiervan een integraal onderdeel te zijn. 

Noot
1  J. Cremers 2009. Changing employment patterns and collective bargaining: the case of 

construction, ILO-GURN, Genève.

Vast personeel in de bouw daalt gestaag

Uitbesteding ondergraaft cao  

Jan Cremers is coördinator van het European Institute for Construction 

Labour Research (www.clr-news.org) en gastonderzoeker aan het Amsterdams 

Instituut voor Arbeidsstudies (www.uva-aias.net). 

In de bouw wordt steeds meer uitbesteed. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen worden veel 

werkzaamheden verricht door werknemers, die buiten de bedrijfstak-cao vallen. Volgens Jan Cremers verliest de 

cao daarmee aan kracht en invloed.
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De ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt hangen sterk samen 

met het bouwproces. Een aantal kenmerken onderscheidt de bouw 

van andere bedrijfstakken. De aard van het bouwproduct wordt 

gekenmerkt door immobiliteit, variatie en veelal eenmaligheid. 

Door de gebondenheid aan de locatie is productie op voorraad aan 

grenzen gebonden. Terugloop in afzet leidt daarom al gauw tot stil-

stand en leegloop van personeel. Seizoenafhankelijkheid, vooral in 

de grond-, water- en wegenbouw, versterkt de schommelingen in 

de vraag. De werkgelegenheid 

ademt mee met deze vraag. 

Bouwbedrijven passen hun 

arbeidscapaciteit flexibel aan 

de omstandigheden aan. In de 

loop der tijd heeft hierin een 

verschuiving plaatsgevonden 

naar meer externe flexibilise-

ring. Het intern zoeken naar oplossingen voor de omvang van het 

personeelsbestand die per project wisselt, komt minder voor. Aan 

deze verschuiving ligt niet alleen de wisselende vraag naar bouw-

producten ten grondslag. Bouwbedrijven waren al lang niet meer 

alleen met de bouw bezig. Ze waren ook vooraf betrokken bij het 

ontwerp en achteraf bij het onderhoud en beheer. Dat leidde ook 

tot allerlei nieuwe functies, niet alleen op bouweconomisch maar 

ook op juridisch en financieel terrein. Deze toegenomen complexi-

teit door nieuwe contractvormen  brengt met zich dat het moderne 

bouwbedrijf zich de vraag stelt het allemaal zelf te doen of taken uit 

te besteden. Om alle activiteiten binnen boord te hebben, er toezicht 

op uit te oefenen en deze te coördineren, vergt veel menskracht en 

heeft extra kosten tot gevolg. Uitbesteding is een oplossing voor 

deze transactiekosten. Bouwbedrijven laten een aantal ondersteu-

nende activiteiten niet (meer) door eigen werknemers verrichten, 

maar kopen ze in. Voor het bouwbedrijf vermindert dat de infor-

matiebehoefte, waardoor de kosten van het toezicht afnemen. Ook 

worden door uitbesteding de kosten van vervanging van werkne-

mers en machinerie gereduceerd. Het bedrijf kan zich richten op 

zijn kerncompetenties. 

Uitbesteding
Het belang van de diensten van derden voor de bouw (onder meer 

uitzendbureaus, ingenieurs- en architectenbureaus, en computer-

servicebureaus) is in de periode 1995-2006 enorm toegenomen. 

In vaste prijzen is de omzet van deze diensten in 2006 vergeleken 

met 1995 met bijna 40 procent 

gestegen. De conjuncturele te-

rugslag in het begin van deze 

eeuw lijkt de toename van deze 

diensten slechts tijdelijk in hun 

verdere opmars te hebben ge-

stuit.

Ook de omzetten van toeleve-

ranciers en van onderaannemers zijn in deze periode sterker toege-

nomen dan de toegevoegde waarde van de bedrijfstak 

zelf (dat is de productie van de hele 

sector minus de omzetten van 

die toeleveranciers en 

onderaannemers). 

De door de bouw toegevoegde waarde is in 2006 vergeleken met 

1995 met ‘slechts’ 10 procent  gegroeid.  

De verschuiving van de bouwbedrijven naar derden heeft gevolgen 

voor de werkgelegenheid in de bouw. Deze verschuift mee. In figuur 

1 is de groei in werkgelegenheid weergegeven die het gevolg is van 

bouwwerkzaamheden door andere bedrijfstakken (het uitstralings-

effect). Hieruit blijkt dat om de bouwproductie mogelijk te maken 

er voor elke vijf werkzame personen in de bouw ongeveer twee per-

sonen werkzaam zijn buiten de bouw. Het  percentage arbeidsjaren 

in de bouw is in de periode 1995-2006 met 11 procent toegenomen 

van 410.000 tot 456.000. In de dienstensector is de werkgelegenheid 

ten behoeve van de bouw veel sterker gegroeid: met 34 procent van 

82.000 tot 110.000. 

Binnen die dienstensector zijn de belangrijkste stijgers de uitzend-

bureaus met ruim 1,5 keer meer per-

soneel en de ingenieurs- en 

architectenbureaus 

waarin drie-

k w a r t 

meer mensen. Het aantal uitzendkrachten dat in de bouw werkzaam 

is, bedraagt in 2006 bijna 32.000 arbeidsjaren, voor de ingenieurs- 

en architectenbureaus komt dat aantal op ruim 10.000. 

De stijging van het aantal uitzendkrachten, waardoor de flexibiliteit 

in de bouwnijverheid is vergroot, is mede te danken aan de opheffing 

van het verbod op uitzendarbeid per 1 januari 1998. Uitzendarbeid is 

daardoor een reguliere werksoort geworden. Aan deze ontwikkeling 

heeft de per 1 januari 1999 ingevoerde Wet Flexibiliteit en Zekerheid 

ook bijgedragen. De wet faciliteert de nieuwe, niet-standaard ar-

beidsrelaties door aan het begin van een arbeidsrelatie partijen meer 

ruimte te bieden voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor 

onbepaalde of bepaalde tijd. 

Zzp’ers
De efficiëntieslag heeft geresulteerd in een meer flexibel werk-

bestand met een beperkte vaste kern van werknemers. Dat wordt 

niet alleen gerealiseerd door de inschakeling van uitzendkrachten, 

maar ook door meer dan in het verleden gebruik te maken van on-

deraannemers. De sterke groei van het kleinbedrijf is daarvan de 

weerspiegeling. Zo is het aantal bouwbedrijven tussen 2000 en 2008 

met bijna een derde gestegen tot bijna 97.000. Deze sterke toename 

komt vrijwel in z’n geheel voor rekening van de zelfstandigen zonder 

personeel (zzp’ers). Het aantal middelgrote en grote bouwbedrijven 

nam in deze periode af. De onstuimige groei van het aantal zzp’ers, 

voornamelijk voormalige werknemers, is mede het gevolg van een 

aantal wettelijke maatregelen. In de loop der jaren zijn de vestigings-

eisen stapsgewijs versoepeld en per 18 juli 2007 is de Vestigingswet 

Bedrijven afgeschaft. De toetredingsdrempels zijn bijgevolg laag. De 

invoering van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) in 2001 en vooral 

de vernieuwing ervan in 2005 heeft de risico’s om zelfstandigen in 

te huren verminderd. De zekerheid voor inleners om gevrijwaard te 

worden van een naheffing van premie werknemersverzekeringen en 

loonbelasting is verhoogd. 

Werkgelegenheid
De periode na de bouwvakantie lijkt cruciaal te worden voor de ar-

beidsmarkt in de bouw. De orderportefeuille is de afgelopen maan-

den snel verslechterd en alle tekenen wijzen er op dat de productie 

volgend jaar verder krimpt. De verwachting is dat op korte termijn 

de werkgelegenheid in de bouw flink daalt. In totaal wordt geraamd 

dat van de 470.000 arbeidsjaren in 2008 zo’n 10 procent de komende 

jaren verloren zal gaan. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de 96.000 

zelfstandigen, maar zal er zeker ook bij de 374.000 werknemers flink 

inhakken. Een herstel wordt niet voorzien voor 2011. De werkgele-

genheid zal door de vertraagde reactie op de productieontwikkelin-

gen zelfs naar verwachting pas in 2012 weer de weg omhoog kunnen 

vinden. De verwachting is dat dan ook de eerder geschetste trends 

verder zullen doorzetten.

Arbeidsmarkt in de bouw

Werkgelegenheid staat onder druk

 Voor de bouwproductie zijn voor 

elke vijf werknemers in de bouw twee 

 personen buiten de bouw nodig

Kees Kok is onderzoeker bij het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.

Het is de verwachting dat de werkgelegenheid in de bouw de komende maanden fors zal afnemen. Terwijl die 

werkgelegenheid in de sector het afgelopen decennium toch al niet al te hard gegroeid is, weet onderzoeker 

Kees Kok. De kern vaste werknemers is namelijk steeds kleiner geworden, omdat grote bouwbedrijven steeds 

meer taken hebben uitbesteed aan derden. Het gaat dan onder meer om uitzendkrachten en onderaannnemers. 80 
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Figuur 1  De door de bouw uitgestraalde werkgelegenheid (inclusief buiten-
land), 1995-2006  Bron: CBS, EIB-bewerking
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De bouw, altijd (zij het met enige vertraging) gevoelig voor eco-

nomische ups en downs, wordt ongemeen hard geraakt door de 

huidige crisis. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid 

voorspelt in de sector een verlies van zo’n 50.000 banen. En als 

de voortekenen van voor de  bouwvak het als sneeuw voor de zon 

verdwijnen van vacatures, een 

fors toenemend aantal fail-

lissementen en collega’s die 

aan de lopende band sociale 

plannen moeten afsluiten - 

ons niet bedriegen, komt die 

voorspelling uit. De grootste 

klappen worden in deze peri-

ode en het komend voorjaar 

verwacht. De sector zet zich 

schrap, FNV Bouw voorop.

De bond hanteert daarbij een 

aantal uitgangspunten. Eerste 

daarvan is dat we niet willen 

meehuilen met de wolven in 

het bos als het gaat om de 

klappen die de bouw krijgt, maar ook dat we ons realiseren dat de 

crisis er niet niet is als wij erover zouden zwijgen: “Niet met onze 

kop of onze hakken in het zand, maar met de blik vooruit.” Een ob-

jectief en realistisch geluid dus, zowel wat betreft de oorzaken, de 

gevolgen als de (mogelijke) oplossingen. Een tweede uitgangspunt 

is dat FNV Bouw de crisis, ondanks alle ellende die ermee gepaard 

gaat, toch ook vooral wil zien als een kans. Een kans om de sector 

er versterkt uit te laten komen. Maar ook een kans om te laten zien 

dat wij het verschil maken. Altijd en overal, maar zeker ook nu. 

Wij willen geen bond zijn die bij de telefoon gaat zitten wachten 

tot leden bellen met de boodschap: “Ik ben ontslagen. Wat nu?” 

Wij willen die ontslagen voorkomen. Door de leiding te nemen in 

het de bouw door de crisis heen slepen en zorgen dat de sector 

‘bouwrijp’ wordt gemaakt voor erna. En dat is dan gelijk ons laatste 

uitgangspunt: FNV Bouw kan geen werk maken, maar gaat er wel 

voor zorgen dat die 50.000 banen die op de tocht staan niet tot 

50.000 ontslagen leiden. 

Maar ja, hoe? Alleen roepen 

dat je dat wil, is natuurlijk niet 

voldoende. Alleen moord en 

brand schreeuwen en je hand 

ophouden, bij de overheid 

bijvoorbeeld, ook niet. Toch is 

die overheid niet alleen een ui-

terst belangrijke investeerder 

in de bouw (denk aan infra-

structurele werken, maar ook 

aan het bouwen van scholen 

en ziekenhuizen), zij is ook bij 

machte om ons allemaal door 

bijvoorbeeld fiscale maatrege-

len te verleiden uit onze schulp 

te kruipen en de woningmarkt 

weer op te gaan. Zodat daar de vraag weer op gang komt. Onze 

visie is echter wel dat de sector eerst zijn eigen verantwoordelijk-

heid moet nemen alvorens dat van anderen te kunnen vragen. Dat 

moeten we, zowel gezien de al geschetste verstrekkende gevolgen 

van de huidige crisis als ook moreel. En dat kunnen we ook. Er is 

geen andere sector die beschikt over zoveel in het verleden door de 

bedrijfstak zelf opgebrachte gelden als de bouw. Ons Opleidings- en 

Ontwikkelingsfonds, ons Scholingsfonds en ons Aanvullingsfonds 

ww beschikken over de middelen. FNV Bouw over de ideeën.

Opleidingsplan
Nu is het zo dat niet alleen vast staat dat de bouw flink geraakt wordt 

door de crisis. Zeker is ook dat de sector als alle ellende eenmaal 

voorbij is, weer staat te springen om goede vakmensen. Omdat als 

het straks weer aantrekt het ook fors zal aantrekken. Maar ook om-

dat de komende jaren heel wat oudere bouwvakkers van hun wel-

verdiende vroegpensioen gaan genieten; de bouw is tenslotte één 

van de weinige sectoren waar je er, na een leven hard werken, nog 

op je zestigste uit kunt. En de na-oorlogse generatie staat inmiddels 

te dringen om eruit te gaan. Minder hard dringen geblazen is het 

echter aan de voorkant: los van de situatie nu waarin van vacatures 

nauwelijks nog sprake is, is het een feit dat de bouw er niet zo best 

op staat bij ‘de jeugd van tegenwoordig’. De sector kan het zich 

dus eigenlijk niet veroorloven om, naast de voor z’n vroegpensioen 

staande generatie, ook nog eens afscheid te nemen van een hele 

groep jongere vakmensen die 

na ontslag waarschijnlijk voor-

goed voor de bouw verloren zal 

zijn. Daarom heeft FNV Bouw, 

onder het motto ‘wie je nu 

vasthoudt, hoef je straks niet 

te zoeken’, een plan ontwik-

keld. Een plan waarmee ein-

delijk werk wordt gemaakt van 

het tot nu toe altijd alleen met 

de mond beleden begrip ‘anti-

cyclisch opleiden’. Een plan 

ook, waarvoor de sector maar 

liefst 64 miljoen euro extra uit-

trekt en dat jonge bouwvak-

kers in opleiding in staat stelt 

die opleiding af te maken. Zo’n opleiding in de bouw volg je voor een 

belangrijk deel ‘buiten’, in de praktijk. Maar tijdens de crisis is er op 

de bouwplaats natuurlijk minder te doen. Daarom voorziet ons plan 

er ook in dat ‘vakvolwassenen’ tijdelijk hun werkplek verlaten en zo 

plaats maken voor bedoelde jongeren. Zelf kunnen ze dan, op kos-

ten van de bedrijfstak en met behoud van hun baan, een opleiding 

volgen om zich verder te bekwamen. Geen overbodige luxe in een 

sector waarin weliswaar heel veel vakmensen rondlopen, maar de 

helft dat wel zonder vakdiploma doet! Het mooie is bovendien dat 

sprake is van maatwerk: voor de individuele leerling, voor de indivi-

duele werknemer en voor het individuele bedrijf. Dat kan namelijk, 

in overleg met de adviseurs van Fundeon (het kennisinstituut in de 

bouw dat ons plan uitvoert), bekijken welke mensen op welke mo-

menten welke opleiding volgen. Zo kan meebewogen worden met 

de orderportefeuille: veel mensen op scholing als het slap is, minder 

als er meer te doen valt. 

Op deze wijze waren in de zomer, zoals gezegd voordat de echt grote 

klappen vallen, al een kleine duizend bouwvakkers aan de slag. Een 

deel trouwens in combinatie met door hun werkgever aangevraagde, 

en door de bond (onder voorwaarden) geaccordeerde, deeltijd-ww. 

Want ons plan is de perfecte invulling van de in het kader van die 

regeling vereiste serieuze scholingsinspanning.

Cao
Voor bedoeld plan is zoals gezegd 64 miljoen euro extra uitgetrok-

ken. Omdat we er conform 

onze strategie in slaagden de 

afspraken daarover te maken 

voordat de cao-onderhande-

lingen in april van start gingen, 

hoefden we er aan de cao-tafel 

niks voor in te leveren. Daar 

konden we proberen de rest 

van onze inzet te verzilveren. 

Die was tweeledig: enerzijds 

de bouw ‘door de crisis heen 

slepen’, anderzijds een stap 

zetten in het ‘bouwrijp’ ma-

ken van de sector voor na de 

crisis. Dan zijn immers weer 

veel mensen nodig en moet de 

bouw op een dan steeds krapper wordende arbeidsmarkt de strijd 

aan om de gunst van de daarop steeds schaarser wordende jonge-

ren. En die jongeren hebben we wel nodig. Bijvoorbeeld om te voor-

komen dat de sector straks als ze weer hard mensen nodig heeft van 

gekkigheid niet meer weet waar ze ze vandaan moet halen. Met alle 

misstanden vandien. Misstanden, die het toch al niet te beste imago 

van de sector geen goed doen. 

Wat het eerste betreft, wilde FNV Bouw graag dat (nadat met ons 

scholingsplan iets gedaan was voor jongeren en bouwplaatsper-

soneel) de cao-afspraken voorzagen in afspraken voor ouderen en 

voor de collega’s op kantoor (in de bouw UTA-personeel genoemd, 

waarbij UTA staat voor uitvoerend, technisch en administratief ). FNV 

Bouw wil immers de bond zijn van en voor  iedereen die in de bouw 

werkt. En dat is gelukt. De nieuwe cao voorziet in een regeling die John Kerstens is voorzitter van FNV Bouw.

FNV Bouw en de crisis

Wie je nu vasthoudt, hoef  je straks niet te zoeken
Een van de sectoren die hard door de crisis wordt getroffen, is de bouw. Dat beseft ook voorzitter John Kerstens 

van FNV Bouw. De bond doet haar best om ondanks de op handen zijnde ontslaggolf zoveel mogelijk mensen 

voor de sector de behouden en aantrekkelijk te blijven voor jongeren. Want als de crisis voorbij is, zal de bouw 

die hard nodig hebben.
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Hebt u mijn vorige column ‘Stop de pensi-

oenpaniek!’ gelezen? Zo niet, mag ik u vra-

gen dat alsnog te doen? En zo ja, kunt u zich 

voorstellen dat mij meer dan alleen maar een 

glimlach overviel toen ik 4 augustus jl. op de 

voorpagina’s van diverse dagbladen las dat 

de herstelplannen die onze pensioenfondsen 

spoorslags in opdracht van haar toezichthou-

der – De Nederlandsche Bank (DNB) – heb-

ben moeten maken, onze economie schaden? 

Is dat omdat die pensioenfondsen slechte 

plannen hebben gemaakt? Het antwoord is ja 

en neen. Het zíjn slechte plannen, omdat zij 

de waarde van hun bezittingen – behoudens 

met schadelijke premieverhogingen - niet in 

overeenstemming proberen te brengen met 

hun verplichtingen, maar vooral proberen 

om hun verplichtingen in overeenstemming 

te brengen met de tijdelijk geslonken waarde 

van hun bezittingen. En ik voorspel u nu al 

dat de schade die daarmee aan onze econo-

mie wordt toegebracht, groter zal zijn dan de 

schade die nu door DNB is berekend. Want de 

vertrouwensschade die inmiddels aan zowel 

pensioentrekkenden als pensioenspaarders 

is toegebracht, is groot. Vertrouwen dat te 

voet komt en te paard gaat. Als dít vertrouwen 

überhaupt nog terugkeert na alle paniekverha-

len van een maand of wat geleden. 

Zijn onze pensioenfondsen dan dom, dat ze 

zulke slechte plannen maken? Daarop is het 

antwoord: ‘neen’. Het is de toezichthouder die 

hun geen keuze laat of anderszins prikkelt. En 

dát is dom. Heel erg dom. Want op 25 juli jl. 

stond in dezelfde kranten al te lezen dat de 

financiële positie van pensioenfondsen door 

koersstijgingen van aandelen en obligaties 

gemiddeld al weer op het niveau is van waar 

af al die domme plannen helemaal eens niet 

gemaakt hoeven te worden. Laat staan uitge-

voerd. En dan moet het economisch herstel 

nog beginnen!

Volgens de Volkskrant relativeerde een DNB-

woordvoerder de eigen schaderaming door die 

te vergelijken met de krimp van het bruto bin-

nenlands product die het Centraal Planbureau 

voor dit jaar voorspelt. Je moet maar durven! 

Alsof je moedwillig een deuk in de auto van 

een ander rijdt en je dan verdedigt door te 

wijzen op de grotere deuken die anderen er al 

in gereden hebben. Terwijl deze auto nu juist 

het kenteken ‘VER-TROU-WEN’ draagt en 

dat is nu bij uitstek het zorg- en verantwoor-

delijkheidsgebied van een autoriteit als De 

Nederlandsche Bank. 

Kunt u zich ook voorstellen dat mijn glim-

lach vrijwel meteen plaatsmaakte voor grote 

boosheid? En dat ik overwoog mijn pen tot ver 

voorbij mijn elleboog in azijn te dopen en in 

diezelfde dagbladen te reageren op een ma-

nier waarmee vergeleken het bovenstaande 

nog als een compliment begrepen zou kun-

nen worden? 

Maar waarom niet gedaan, vraagt u zich mo-

gelijk af. Het is een vraag die ik ook mijzelf 

(regelmatig) stel. En waarop ik het antwoord 

wel weet. De minst laffe variant is dat onder 

zo’n reactie, net als onder deze column, niet 

alleen mijn naam zal komen te staan, maar 

ook mijn functies. En dat mijn reactie noch 

als een reactie uit naam van AWVN noch uit 

naam van DECP begrepen mag worden. “Doe 

het dan op persoonlijke titel!”, zult u zeggen. 

Maar die amechtige toevoeging maakt in mijn 

perceptie elke reactie bij voorbaat dubieus. 

Ben je als persoon dan iemand anders dan als 

functionaris? En kun je er in de ene hoedanig-

heid probleemloos andere opvattingen op na 

houden dan in de andere? Een positief ant-

woord op die laatste vraag is de schuilhut van 

de bureaucraat die, zoals de geschiedenis ons 

leert, tot het grootste kwaad in staat is – als de 

regels of hoger gezag hem dat voorschrijven. 

Ik ben, hoop ik, geen bureaucraat. 

Ben ik ook maar een haar beter als ik afzie van 

mijn publieksmediale reactie? Wie zal mij daar-

over kapittelen? Maar de kletskoek waarop we 

in mijn waarneming steeds vaker ‘gezagheb-

bend’ onthaald worden, erodeert maatschap-

pelijk vertrouwen en jaagt steeds meer men-

sen naar uiterst links en uiterst rechts van het 

politieke spectrum. Waar ergernis het etsend 

bindmiddel is. Hebt u ‘De Prooi’ van Jeroen 

Smit over de val van ABN Amro gelezen? Het is 

een spannend, maar bepaald niet het eerste of 

enige boek dat je al snel doet afvragen waarom 

mensen die zeggenschap of toegang tot zeg-

genschap hebben er geen gebruik van maken 

wanneer het er (nog) toe doet. 

Ik beken u in alle eerlijkheid dat ik dat laatste 

steeds vaker op mijzelf betrek. Want behalve 

u als lezer van ‘Zeggenschap’, de lezers van 

het AWVN-magazine ‘De Werkgever’, wat 

naaste collega’s en mijn echtgenote, maak ik 

weinigen deelgenoot van mijn waarneming. Ik 

heb toegang tot zeggenschap, maar gebruik 

hem onvoldoende. Daarvoor een welgemeend 

‘sorry’. Het zou trouwens onze economie erg 

vooruit helpen als De Nederlandsche Bank dat 

nu ook eens (en graag een paar keer) zou zeg-

gen. Dan kunnen die pensioenfondsplannen 

definitief de prullenbak in! 

ervoor zorgt dat oudere werknemers die met de eindstreep van hun 

vroegpensioen in zicht ontslagen worden al hun vroegpensioenrech-

ten behouden en bovendien pensioen blijven opbouwen. Dat ge-

beurt door de kosten van zogenaamde  ‘vrijwillige voortzetting’ door 

de bedrijfstak te laten dragen. Bovendien is een half miljoen euro 

extra uitgetrokken om met ontslag bedreigde UTA-medewerkers die 

daar zelf voor kiezen om te scholen tot ambtenaar bouw- en woning-

toezicht. Een cao-afspraak die inmiddels zijn praktische vertaling 

heeft gevonden in een convenant met de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG).

Bouwrijp
Met betrekking tot het ‘bouwrijp’ maken van de sector is eveneens 

flinke vooruitgang geboekt. FNV Bouw staat voor een duurzame 

bouw. Voor een bedrijfstak waar het goed toeven is. Waar je hard 

moet werken, maar daar ook goed voor wordt beloond. Direct, in je 

portemonnee. Maar ook in de zin van dat je perspectief wordt ge-

boden. Op vastigheid, op een carrière. Ook als je op je zestiende als 

timmerman bent begonnen. 

Onze inzet daarbij steunde op 

twee peilers: het terugdringen 

van de ‘koppelbaas nieuwe 

stijl’ door de overstap te ma-

ken naar ‘fatsoenlijke flex’ en 

het eindelijk eens werk gaan 

maken van het feit dat de 

werknemer van vandaag en 

morgen andere wensen heeft 

ten aanzien van de combinatie 

tussen werk en z’n privéleven 

dan de traditionele kostwinner 

met thuis een vrouw en twee 

kinderen op de bank. Allebei 

peilers die onze ambitie onder-

steunen om van de bouw een sector te maken die jongeren, vrouwen 

en Medelanders aantrekt en vasthoudt. Allebei peilers ook waarover 

we afspraken hebben kunnen maken. Zo worden onze afspraken 

met de uitzendbranche verlengd, inclusief de unieke regeling dat 

echte bouwvakkers, ook al zijn ze uitzendkracht, gewoon pensioen 

opbouwen bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouwnijverheid. 

En bovendien is afgesproken dat alleen nog zaken gedaan wordt met 

gecertificeerde uitzendbureaus, zowel bij de inhuur van Nederlandse 

uitzendkrachten als bij het tewerkstellen van buitenlandse collega’s. 

De sector zal daarnaast een campagne opzetten om werkgevers er-

van te overtuigen dat ook in de bouw het combineren van werk en 

privé gewoon kan.

En tenslotte: omdat de crisis niet is veroorzaakt door het salaris van 

de bouwvakker en we ‘m ook niet gaan oplossen door dat salaris 

nu te bevriezen, is ook afgesproken dat medewerkers in de bouw 

de komende anderhalf jaar twee procent loonsverhoging krijgen. 

Al met al een mooi resultaat!

lobbyen
Een resultaat waarmee de bouw voor de dag kan komen als ze 

ook van anderen een bijdrage vraagt. En die is wel nodig. Want 

zoals gezegd: wij kunnen geen werk maken. Anderen, de overheid 

voorop, kunnen dat wel. Met onze eigen inspanningen in de hand 

lobbyen we dan ook al een hele tijd bij die overheid. En net zoals 

het maken van afspraken in onze eigen sector, doen we ook dat lob-

byen samen met bouwwerkgevers. We hebben immers (deze keer) 

hetzelfde belang. En dat lobbyen werpt vruchten af. Iedereen is er-

van overtuigd dat de bouw, een sector die cruciaal blijft voor onze 

economie en met een niet weg te denken maatschappelijk belang, 

ook echt extra investeringen nodig heeft. Iedereen ziet de gevolgen 

van de crisis in de sector en iedereen ziet dat-ie zelf een rol kan 

spelen in het beperken daarvan. Zoals gezegd, is de overheid een 

uiterst belangrijke investeer-

der in belangrijke delen van de 

sector. Zowel in het crisisplan 

dat de overheid rondom het in 

het voorjaar totstandgekomen 

centraal akkoord met sociale 

partners heeft afgesloten als 

met daarna getroffen maat-

regelen worden vele honder-

den miljoenen in de bouw 

geinvesteerd. De Nationale 

Hypotheekgarantie is ver-

hoogd, terwijl op het energie-

zuiniger maken van woningen 

het lage btw-tarief van toepas-

sing is verklaard. En toch moet 

er meer gebeuren: de inzet is nu dan ook gericht op een alomvat-

tend plan dat de bouw echt uit het slop trekt. Met maatregelen die 

elkaar versterken.

Convenanten
Op het moment dat dit artikel verschijnt, hopen we daarnaast con-

venanten afgesloten te hebben met het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid en de VNG in het kader van extra beschikbaar 

komende gelden om jeugdwerkloosheid te voorkomen en met UWV 

WERKbedrijf om ervoor te zorgen dat de band tussen bouwvakkers 

die toch ontslagen worden en de sector ook na hun ontslag in stand 

blijft. Want, zoals gezegd: wie je nu vasthoudt, hoef je straks niet 

te zoeken. Ronald de Le Ronald de Leij is directeur van het 

DECP en beleidsadviseur van AWVN.  
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tie met de werknemers verbeteren. Belangrijke beslissingen in een 

onderneming worden vaak in het geheim genomen, zonder dat de 

belangrijkste belanghebbenden erbij betrokken zijn. Daarom willen 

wij dat het bestuur, de directievoorzitter, minimaal één keer per jaar 

direct contact heeft met de werknemers. Op de zeepkist, in spreek-

uren, cafés met de directievoorzitter, of wat dan ook. Tijdens die 

sessies moeten medewerkers zich kunnen uitspreken over te nemen 

strategische beslissingen. Dit zal moeten plaatsvinden voorafgaand 

aan de aandeelhoudersvergadering, zodat het bestuur weet wat haar 

werknemers willen. Ook voor het College van Werknemers en de 

werknemerscommissarissen is dit een prima gelegenheid om feed-

back te krijgen van medewer-

kers of om eigen standpunten 

aan te dragen.

Daarnaast zou de rol van pensi-

oenfondsen gewijzigd moeten 

worden. Met al ons spaargeld 

beleggen zij voor veel geld op 

de beurs. Pensioenfondsen zijn 

langetermijnbeleggers. Een wederzijds belang van werknemers en 

pensioenfondsen bij duurzaam investeren in ondernemingen en niet 

gaan voor het snelle gewin zorgt voor de perfecte match. Tot voor 

kort waren pensioenfondsen stil op aandeelhoudersvergaderingen. 

Inmiddels hebben zij aangegven dat zij zich actiever zullen opstel-

len. Vakbondsvertegenwoordigers in pensioenfondsen zullen daar 

ook op toezien.

En als derde zijn wij voorstander van het loyaliteitsdividend. Dat 

houdt in dat aandeelhouders die langdurig trouw blijven aan een 

onderneming, over meerdere jaren, een extra winstuitkering krijgen. 

Het loyaliteitsdividend verschaft transparantie en continuïteit aan 

het ondernemingsbestuur, maar het stimuleert ook het duurzaam 

beleggen. Bij de aankondiging in augustus van Delta Lloyd om een 

beursgang te onderzoeken, hebben wij dan ook opgeroepen de 

langetermijnvisie in het oog te houden en de mogelijkheid van het 

loyaliteitsdividend in het onderzoek te betrekken.

loyaliteitsdividend
Wij hebben dit plan aan minister van Financiën Wouter Bos aange-

boden. Hij stond er sympathiek tegenover, maar heeft nog steeds 

niet formeel gereageerd. Wel hebben wij gezien dat hij twee werk-

nemerscommissarissen heeft aangesteld bij ING. Tevens heeft hij 

ambtenaren aangesteld, die zogeheten aandeelhouders van de 

staat zijn en die het langetermijnbelang in de gaten houden. En wij 

zijn zeer verheugd met de mededeling na de zomer dat het kabinet 

- met steun van de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie - een 

wetsvoorstel zal indienen, waarbij beleggers die een belang heb-

ben van meer dan 3 procent  in een beursgenoteerde onderneming 

niet alleen openbaar maken wie zij zijn, maar ook hun intenties 

duidelijk moeten maken met betrekking tot de strategie van de 

onderneming. Hiermee wordt in ieder geval het belang van de lan-

getermijnvisie gegarandeerd. Bovendien heeft de PvdA aangegeven 

groot voorstander van het loyaliteitsdividend te zijn. Wij gaan ervan 

uit dat zij hier een voorstel over zullen doen in het debat over het 

wetsvoorstel. Het loyaliteitsdividend lijkt daarmee werkelijkheid 

te worden. 

Enquête
Ook is het plan aan alle financiële dienstverleners aangeboden. Daar 

is zeer verschillend op gereageerd. Rabobank gaf aan dat duurzaam-

heid voor hen altijd leidraad is 

geweest. Door de organisatie 

van de Rabobank als coöpera-

tie heeft deze bank ook minder 

last van de kredietcrisis gehad 

en heeft nog steeds een triple-

A-status. 

Bij ABN Amro en Fortis hebben 

de vakbonden een enquête onder de medewerkers gehouden om 

inzicht te krijgen in hun wensen en verwachtingen. De vragen gingen 

over wat de nieuwe baas Gerrit Zalm wel en vooral niet zou moeten 

doen, over hun vertrouwen in de toekomst en over hun ideeën over 

de sterktes en zwaktes van de banken. We hebben het resultaat aan 

Zalm als de Zalm Maat gepresenteerd. Dat is de meetlat, waaraan hij 

volgens ‘zijn’ medewerkers moet voldoen. De belangrijkste uitkomst 

is dat Zalm de medewerker centraal stelt (67 procent) en dat de fo-

cus in het werk weer op de klant komt te liggen. De enquête toont 

ook aan dat er een ruime steun bestaat voor het direct betrekken 

van vakorganisaties en medezeggenschap bij strategische plannen 

en besluiten. Ook willen de medewerkers dat er rekening met hun 

opvattingen wordt gehouden en dat Zalm persoonlijk verantwoor-

ding aan het personeel komt afleggen over genomen en te nemen 

beslissingen. De medewerkers hebben hiermee duidelijk gemaakt 

dat gebroken moet worden met de oude tradities dat besluiten in 

ivoren torens worden genomen.

Zalm heeft toegezegd de mening van de medewerkers serieus te 

nemen en goed te luisteren en te spreken met zowel de medezeg-

genschap als vakorganisaties. De vakbonden hebben aangegeven 

dat zij hem daar in 2011 op zullen afrekenen.

In het najaar zal bij ING een soortgelijke enquête onder alle 28.000 

medewerkers worden gehouden.

Al jaren waarschuwt CNV Dienstenbond als belangenbehartiger bin-

nen de financiële dienstverlening dat bonussen van topmanagers, 

die afhankelijk zijn van aandelenkoersen, leiden tot het in onbalans 

raken van ondernemingen. De huidige crisis heeft helaas ons gelijk 

bewezen. Wanneer de top van het bedrijf uit eigen belang korteter-

mijnwinsten wil behalen, dan leidt dat tot een managementcultuur, 

waarin het nemen van hoge risico’s als normaal wordt gezien en 

waarin duurzaamheid geen enkele rol speelt. Goklust en hebzucht 

zijn dan leidend. Inmiddels ondervindt één op de negen werknemers 

aan den lijve wat dat betekent.

Het Angelsaksische model, waarin weinig aandacht is voor toe-

zicht en goede arbeidsverhoudingen, vierde steeds meer hoogtij. 

Beschermingsconstructies, die de lange termijn bewaakten werden 

afgeschaft.  

Al met al redenen te over voor CNV Dienstenbond om eind 2008 haar 

plan van aanpak ‘Naar een nieuwe balans in bedrijven’ te lanceren. 

Doel van dit plan is om een nieuwe balans te vinden tussen belang-

hebbenden in bedrijven, te weten aandeelhouders, bestuurders, 

overheid, pensioenfondsen en vooral werknemers.

Werknemerscommissarissen
Een beter toezicht op het bestuur van beursgenoteerde bedrijven is 

noodzakelijk voor het herstellen van de balans. Dat kan in de eer-

ste plaats via de raad van commissarissen. Om werknemers meer 

invloed te geven op beslissingen van het bestuur van een onder-

neming pleiten wij ervoor dat minimaal een derde van de raad van 

commissarissen bestaat uit werknemersvertegenwoordigers. Een 

werknemerscommissaris mag in geen enkel opzicht financieel be-

lang hebben in de onderneming, zodat de langetermijnbelangen van 

de werknemers goed behartigd worden. Paniekvoetbal door mensen 

snel te laten afvloeien wordt dan voorkomen. De benoeming van 

werknemerscommissarissen kan verlopen door een met vaste fre-

quentie, bijvoorbeeld eens in de vier jaar, gehouden stemming on-

der alle werknemers binnen de onderneming. Zo wordt de onafhan-

kelijkheid en het opkomen voor werknemersbelangen gewaarborgd. 

In Duitsland is het gewoon dat bij een onderneming met meer dan 

2000 werknemers de toezichthoudende raad van commissarissen 

voor de helft bestaat uit werknemersvertegenwoordigers (or-leden 

en vakbondsbestuurders), zonder dat de aandeelhouders iets over 

hun benoeming te zeggen hebben. Werknemers doen daar ook 

volop mee met het dagelijks bestuur van de onderneming, omdat 

zij een werknemersdirecteur hebben.

Participatieaandelen
Een tweede manier om werknemers meer te betrekken bij het 

bestuur van de onderneming kan door middel van participatie-

aandelen voor werknemers. Deze participatieaandelen bestaan 

uit dividendloze aandelen, die voorrang hebben en die bindende 

benoemingsmogelijkheden ten aanzien van het aanstellen van top-

bestuurders en commissarissen mogelijk maken. Zij kunnen niet 

gebruikt worden voor financieel gewin, maar geven toegang tot de 

algemene vergadering van aandeelhouders (ava) en hebben een ve-

torecht bij belangrijke beslissingen. Hierdoor krijgen werknemers 

invloed op het beleid van de onderneming zonder dat zij financieel 

betrokken zijn. Het bestuur in een onderneming is dan verplicht 

rekening te houden met de belangen van alle aandeelhouders. Zo 

wordt een langetermijnvisie in strategie en beleid gewaarborgd. 

Deze participatieaandelen komen in handen van een speciaal op 

te richten College van Werknemers. Dit college kan in samenwer-

king met de medezeggenschap en de werknemerscommissarissen 

worden opgericht. Het college dient zijn beslissingen in de aan-

deelhoudersvergadering terug te koppelen naar de medewerkers 

en de werknemerscommissarissen. Zo wordt de communicatie 

transparant, waardoor alle belanghebbenden betrokken worden 

en vertrouwen krijgen.

Cultuurverandering
Maar er is ook een cultuuromslag nodig om een duurzaam onderne-

mingsbeleid te realiseren. In de eerste plaats moet de communica-

Rapport CNV Dienstenbond ‘Naar een nieuwe balans in bedrijven’ 

Personeel moet werknemerscommissaris kiezen

Minimaal een derde van de raad van 

commissarissen moet bestaan uit 

werknemersvertegenwoordigers

De oriëntatie op snelle winsten bij het bedrijfsleven, en met name de banken, heeft volgens Ike Wiersinga van de 

CNV Dienstenbond tot de economische crisis geleid. De bond heeft daarom de nota ‘Naar een nieuwe balans in 

bedrijven’ gepubliceerd, waarin evenwicht wordt gezocht tussen alle belanghebbenden in het bedrijf. Een van 

de manieren om dat te realiseren zijn door het personeel gekozen werknemerscommissarissen.

Ike Wiersinga is onderhandelaar en clustercoördinator financiële dienstverle-

ning bij CNV Dienstenbond.
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meer afspraken over scholing
Nederland is in een zware economische cri-

sis beland. Veel bedrijven zien zich genood-

zaakt personeel te laten gaan. In die situa-

ties is het zo snel mogelijk vinden van ander 

werk van belang. Naarmate een werknemer 

langer werkloos is, zal het inkomensniveau 

lager zijn. Ook op langere termijn. Dit ver-

schijnsel wordt wel depreciatie van het men-

selijk kapitaal genoemd.

Daarom moet de doorstroom van werk naar 

werk bevorderd worden. Scholing is daarbij 

het toverwoord. Door op tijd bij te spijkeren, 

en door het erkennen van eerder verworven 

competenties wordt de duurzame inzetbaar-

heid van de werknemer op de arbeidsmarkt 

vergroot, zo is de gedachte. Een werknemer 

kan zijn of haar scholing zelf oppakken, 

maar we zien dat in veel gevallen werkgevers 

en werknemers in cao’s afspraken hebben 

gemaakt over scholing. 

afspraken
Uit de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 

2009 die de minister van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid in juli 2009 naar de 

Tweede Kamer zond, blijkt dat werkgevers 

en vakbonden in cao’s vaak afspraken ma-

ken over scholing en inzetbaarheid. Vrijwel 

alle cao’s kennen een bepaling over scholing 

(113 van de 115 onderzochte cao’s, zie tabel 

1). Als we kijken naar het bereik van de af-

spraken, dan zien we dat 99 procent van de 

werknemers een cao heeft met een afspraak 

over scholing.

Als we kijken naar de soort scholingsaf-

spraken, dan blijkt dat het vooral gaat om 

functiegerichte scholing (91 procent van de 

werknemers). Bepalingen over algemene 

scholing (dat is de algemene vorming en 

ontwikkeling van werknemers) komen be-

perkt voor (13 procent). In 53 van de 115 on-

derzochte cao’s zijn afspraken gemaakt over 

de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL).

Erkenning van verworven competenties 

(EVC) is in het kader van scholing een rela-

tief nieuw instrument. Werknemers kunnen 

met een EVC-certificaat voor een bepaalde 

functie geschikt worden geacht op basis van 

al opgedane ervaring en kennis, zonder in 

het bezit te zijn van de vereiste diploma’s 

voor deze functie. EVC is in 27 cao’s geregeld 

(32 procent van de werknemers). 

De meeste scholingsafspraken zijn niet ver-

plichtend van aard. Dat neemt niet weg dat 

in 53 van de 113 cao’s met een scholingsaf-

spraak een verplichting tot en/of een recht 

op scholing is vastgelegd. In 41 cao’s (48 

procent van de werknemers) gaat het om 

een verplichting, in 27 cao’s (40 procent van 

de werknemers) is sprake van een recht, en 

in 15 cao’s is een combinatie van plicht tot 

en recht op scholing aangetroffen.

Inzetbaarheid
Hoewel er in veel cao’s afspraken gemaakt 

zijn over scholing, hoeft dit niet direct te 

betekenen dat dit ook leidt tot een bredere 

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Immers, 

de meeste scholingsafspraken blijken func-

tiegericht te zijn. 

In de voorjaarsrapportage is ook gekeken 

in hoeverre er afspraken zijn gemaakt die 

leiden tot bredere inzetbaarheid van werk-

nemers. In 78 cao’s komen afspraken voor 

die duiden op een employabilitybeleid dat 

het belang van de afzonderlijke onderne-

mingen overstijgt (zie tabel 2). Dit hoeven 

niet alleen concrete scholingsafspraken te 

zijn, maar dit kunnen ook afspraken zijn over 

onderzoek naar vraag en aanbod, adviseurs 

of voorlichting.

Het merendeel van die afspraken betreft de 

inzet van O&O fondsen (51 cao’s, geldend 

voor 49 procent van de werknemers). Ook 

blijken werkgevers en werknemers vaak (in 

44 cao’s) afspraken te maken over van-werk-

naar-werktrajecten, met als doel om bij or-

ganisatorische veranderingen werkloosheid 

te voorkomen.

Toename
We hebben hierboven gezien dat in nage-

noeg alle cao’s afspraken zijn gemaakt over 

scholing, maar dat afspraken die leiden tot 

bredere inzetbaarheid van werknemers (aan-

zienlijk) minder vaak voorkomen. Hieronder 

bekijken we of de afspraken over scholing de 

afgelopen jaren zijn toe- of afgenomen.

Uit tabel 3 blijkt dat het aantal cao-afspra-

ken over functiegerichte scholing en scho-

lingsverlof al jaren vrijwel constant is. De 

laatste jaren hebben we een toename ge-

zien van afspraken die samenhangen met 

het vergroten van de duurzame inzetbaar-

heid van de werknemer. Zo is er sprake van 

een toename van het aantal EVC-afspraken 

van 10 procent in 2002 naar 24 procent in 

2008. Ook is het aantal afspraken over een 

persoonlijk opleidingsbudget de laatste drie 

jaar verdubbeld.

deelname
De toename van het aantal afspraken zegt 

nog niets over de mate waarin men ook 

gebruik maakt van de mogelijkheden. Een 

indicator daarvoor is het aandeel volwas-

senen dat deelneemt aan onderwijs en trai-

ningen.

Uit tabel 4 blijkt dat in Nederland in 2008 

17 procent van de bevolking deelneemt aan 

onderwijs en training. Dit getal valt moeilijk 

te duiden, maar als we kijken naar de deel-

name aan onderwijs en training in andere 

landen, dan behoort Nederland tot de best 

presenterende landen. Gemiddeld in de EU 

volgt 9,6 procent van de volwassenen onder-

wijs en training, in Frankrijk is dit 7,2 procent 

en in Duitsland is dit 7,9 procent. Een klein 

aantal landen scoort beter dan Nederland, 

waaronder het Verenigd Koninkrijk (19,7 

procent) en de Scandinavische landen (rond 

de 20 procent).

Tabel 4  Aandeel volwassenen dat deelneemt aan 
onderwijs en trainingen ( procent bevolking 25-
65 jaar)

Bron: Eurostat, Structural indicators

Peter Sleegers en Camiel Jansen zijn 

werkzaam bij het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid bij de directie 

Arbeidsverhoudingen.

Scholingsaspecten Aantal cao’s Werknemerspercentagea

Functiegerichte scholing 107 91

BBL 53 60

EVC 27 32

Algemene scholing 21 13

Totaalb 113 99

Arbeidsmarktgerichte employabilitybeleid Aantal cao’s Werknemerspercentagea

O&O/O&A-fonds 51 49

Werkzoekenden 8 13

Voorlichting 13 16

Employabilityscan 5 5

Arbeidsmarktmonitor 11 11

Vacaturebank/arbeidsbestand 4 7

Employability-adviseurs/adviserende instantie 1 1

Bedrijfstakscholingsplan 1 1

Werk-naar-werk traject 44 38

Totaalb 78 70

Tabel 1 Cao’s met afspraken over scholing in 2008

a Percentage van het totale aantal werknemers onder de 115 onderzochte cao’s.
b In sommige cao’s komen meerdere bepalingen voor, waardoor het totaal niet gelijk is aan de som van de onderschei-
den soorten bepalingen.
Bron: SZW, Voorjaarsrapportage 2009

Tabel 2 Cao’s met afspraken over arbeidsmarktgericht employabilitybeleid in 2008

a Percentage van het totale aantal werknemers onder de 115 onderzochte cao’s.
b In sommige cao’s komen meerdere bepalingen voor, waardoor het totaal niet gelijk is aan de som van de onderscheiden 
soorten bepalingen.
Bron: SZW, Voorjaarsrapportage 2009

Onderwerp 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Functiegerichte scholing
Scholingsverlof
EVC
Persoonlijk opleidingsbudget

96
92
10
8

98
94
10
7

99
93
10
8

98
91
10
7

98
92
15
7

98
91
19
11

98
90
24
16

Totaal 99 100 100 99 99 99 99

Tabel 3 Percentage cao’s met employability-afspraken in de periode 2002 - 2008

Percentage volwassenen dat deel-
neemt aan onderwijs en trainingen

2002 15.8

2003 16.4

2004 16.4

2005 15.9

2006 15.6

2007 16.6

2008 17.0
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Al voor de crisis is duidelijk dat er bij de Nederlandse vestigingen van 

NXP in Eindhoven en Nijmegen veel ontslagen zullen gaan vallen in 

de volgende jaren. Philips verkocht zijn producent van halfgeleiders 

(voor tv’s, auto’s, gsm’s, enz.) in 2006 aan private equity partijen on-

der leiding van KKR, dat 80 procent bezit. In 2008 pakken de proble-

men zich samen: tegenvallende markt, financiële problemen. In au-

gustus 2008 wordt het plan NXP Redesign bekend gemaakt. Voor het 

bedrijfsonderdeel waar de productie plaatsvindt, Industrial Center 

Nijmegen (ICN), betekent dit onder andere dat de fabriek met de 

oudste technologie, ICN5, in 2010 gesloten gaat worden. Over de 

fabriek ICN6 loopt een studie en fabriek ICN8 zal flexibeler moeten 

worden. In 2010 zullen circa 400 van de ongeveer 1000 operators in 

de drie fabrieken boventallig worden.

Een schrikbeeld voor medewerkers, ondernemingsraad, vakbon-

den, gemeente en UWV WERKbedrijf Nijmegen. Weliswaar wordt 

in oktober 2008 een sociaal plan overeengekomen waarin het be-

drijf zich verplicht mobiliteitscentra in te richten voor medewerkers 

die boventallig worden verklaard en intussen de inzetbaarheid van 

medewerkers te verbeteren, maar de publieke instanties willen niet 

wachten tot er opeens 400 operators op de stoep staan. Temeer niet 

omdat inmiddels duidelijk is geworden dat van die 1000 operators 

ongeveer 85 procent niet over de startkwalificatie WEB niveau 2 be-

schikt. Dat is VBO/VMBO + basisberoepsopleiding met als kenmer-

ken verantwoordelijkheid voor het eigen takenpakket, samenwer-

king (collectieve verantwoordelijkheid) met anderen en werkzaam 

onder direct of indirect toezicht.

Het vertrouwen in de bedrijfsleiding is bovendien beperkt. De plan-

nen van KKR zijn vaag. Eind 2008 vertrekt om onduidelijke redenen 

de laatste van vier directeuren. De vier krijgen 14,4 miljoen euro 

mee, hetgeen voor de provincie Gelderland aanleiding is om een 

eerder toegezegde subsidie van een half miljoen in te trekken. De 

nieuwe topman, R. Clemmer, geeft aan de tijd te nemen om plan-

nen voor de toekomst (bekend) te maken. Eind juli 2009 maakt hij 

bekend een medefinancier voor de Homedivisie (chips voor settop-

boxen en digitale tv’s) te zoeken, maar hij zegt nog niets over de 

toekomst van ICN6.

Innovatieve aanpak 
Dan blijkt het belang van regionale netwerken. Eén daarvan is ‘Leren 

en Werken Stadsregio Arnhem Nijmegen’, dat in 2007 is begonnen 

met subsidie van de rijksoverheid en waaraan gemeente, UWV 

WERKbedrijf, ROC’s, andere opleidings- en kennisinstellingen, 

Kamer van Koophandel, brancheorganisaties en bedrijven mee-

doen. In het eerste programma (2007 en 2008) wisten de betrok-

ken partijen 1813 leerwerktrajecten te realiseren. De deelnemers van 

de verschillende partijen kennen elkaar dus goed en besluiten eind 

2008 om een apart project voor NXP in het leven te roepen en dat 

onderdeel te maken van het tweede programma (2009 en 2010). 

Uiteraard doen ze dat samen met het bedrijf, de or en de vakbonden. 

De bijzondere doelstelling van het project is dat alle 1000 operators 

van de fabrieken 5, 6 en 8 een individueel scholingstraject kunnen 

doen, dat zij daartoe expliciet zullen worden aangespoord en dat dus 

niet wordt afgewacht welke 400 operators boventallig zullen blijken 

te zijn in 2010. Hoewel niet uniek (vergelijk Philips Drachten, BAT 

Zevenaar en Nedcar) is dit een innovatieve aanpak, zowel wat doel-

stelling betreft als wat betreft partners. De officiële start is op 12 

maart 2009 als het Werkplein wordt geopend in gebouw L op het ter-

rein van NXP. Daaraan vooraf ging een toelichting in het ploegen- of 

groepswerkoverleg op het plan zoals verwoord in een gezamenlijke 

brief van directie, vakbonden en or aan de medewerkers.

Strategisch, tactisch en praktisch is dat geen makkelijke aanpak. 

Veel werknemers reageren aanvankelijk wantrouwend: “Als ik mij 

voor een functie buiten NXP ga scholen, zit ik zeker bij die 400 die 

er straks uit moeten.” Het is natuurlijk niet de bedoeling om met 

publiek geld de scholingsverplichtingen van het bedrijf over te ne-

men, maar het is soms lastig om de grens te bepalen. De taak van 

UWV WERKbedrijf is om iets te doen voor mensen nadat hen ont-

slag is aangezegd. Nu is UWV WERKbedrijf al in een eerder stadium 

betrokken, wat inhoudelijk vanuit een oogpunt van preventie goed 

te verdedigen is, maar hen op de rand brengt van niet toegestane 

concurrentie met uitzendbureaus. Commerciële outplacement- en 

detacheringsbureaus bieden ook hun diensten aan, maar het is niet 

de bedoeling dat die betaald worden met publiek geld; zij kunnen 

natuurlijk wel in opdracht van NXP werken. De publieke middelen 

zijn voor kwaliteitsverbetering en professionalisering van het proces, 

niet voor uitvoering van de scholing zelf. Deze lastige kanten gelden 

ook min of meer voor andere projecten binnen het programma, zo-

als Horeca en Detailhandel, Zorg en mkb Techniek. Uitgangspunt 

is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de publieke 

partners voor de regionale arbeidsmarkt. Bijna alle operators van 

NXP wonen in de regio Arnhem Nijmegen. Het is een regiobelang 

dat medewerkers van ICN die straks boventallig worden weer aan 

het werk komen.

Het Werkplein
Op het Werkplein kunnen medewerkers van NXP onder andere te-

recht met vragen over om- en 

bijscholing, het beginnen van 

een eigen zaak, informatie 

over de (arbeids)markt, maar 

ook voor het testen van capaci-

teiten, het aanvragen van EVC-

trajecten en voor beroepsinte-

ressetesten. Rechten en plich-

ten kunnen eveneens worden opgezocht. De medewerkers van de 

publieke partners bemensen dit Werkplein op vastgestelde uren. 

Medewerkers van NXP kunnen er gebruik maken van computers om 

testen te doen, informatie op te sporen en alles vast te leggen in hun 

persoonlijke werkmap. Het Werkplein wordt vraaggestuurd ontwik-

keld. Daarnaast zijn er vertrouwenspersonen in het bedrijf en is ook 

de or actief bij het maken van plannen en bij de voorlichting.

Uiteraard verwachten de initiatiefnemers niet dat het Werkplein na 

12 maart vanzelf zal volstromen met medewerkers van NXP om tes-

ten te maken en gesprekken te voeren over een andere toekomst. 

Veel medewerkers hebben een lang dienstverband. Verandering is 

niet vanzelfsprekend. Vanwege de lage formele kwalificaties van 

de meesten is er weinig vertrouwen dat men iets anders kan of dat 

een andere sector hen zou willen hebben. Wie wel naar een andere 

sector zou willen, durft dat niet te zeggen. “Ik teken niet voor mijn 

eigen ontslag”. Maar ook om te kunnen werken in fabriek 8 nieuwe 

stijl is scholing nodig. De beoogde flexibiliteit vraagt WEB niveau 2, 

sommigen verwachten zelfs 3, dat is VBO/VMBO opleiding + vakop-

leiding met als kenmerken verantwoordelijk voor eigen takenpak-

ket, controle en begeleiding van anderen, merendeels zelfstandig 

of onder direct toezicht werkzaam.

Na de toelichting in het werkoverleg en de officiële opening van het 

Werkplein volgen dan ook eerst ‘bewustwordingsworkshops’. In die 

workshops in april worden de deelnemers gestimuleerd om over de 

eigen inzetbaarheid na te denken, zich bewust te worden van de ver-

anderende omgeving en van de noodzaak om te leren daarmee om te 

gaan en keuzes te maken: wat wil ik, wat kan ik, wat is mogelijk, waar 

sta ik over twee jaar? De verplichte workshops in werktijd worden 

gemiddeld met een ruime 7 gewaardeerd. In de eerste drie maanden 

heeft het Werkplein 133 bezoekers. Het loopt zeker nog geen storm. 

Dat geldt ook voor speciale bijeenkomsten bij NXP of ergens anders 

in de regio over elders werken als operator of in de techniek of in 

andere sectoren. Zo is er 27 mei een bijeenkomst over werken in de 

zorg, waarbij negen grote werkgevers uit de regio aanwezig zijn. 

De Kamer van Koophandel komt met de eigen ‘ondernemersbus’ 

enkele keren bij gebouw L om informatie te geven over het beginnen 

van een eigen bedrijf. Een aantal workshops EVC wordt uitgesteld 

wegens gebrek aan belangstelling. Voor de beperkte deelname aan 

activiteiten van het Werkplein zijn er – naar de inschatting van de 

initiatiefnemers – verschillende redenen. Voor veel operators is de 

urgentie nog niet erg groot 

omdat de aanzegging van de 

ontslagen nog ver weg ligt. 

De recessie maakt het nu niet 

aantrekkelijk om andere baan 

te zoeken. Misschien wel de 

belangrijkste reden is het ge-

geven dat NXP de productie tij-

delijk sterk heeft opgevoerd en op dit moment veel uitzendkrachten 

inzet. Daarmee ontstaat bij veel operators het onjuiste beeld dat het 

met de ontslagen wel mee zal vallen.

Begin juni geven in een anonieme enquête 51 mensen aan operator 

bij ICN te willen blijven, 17 denken richting ‘buiten NXP’ en 43 weten 

het nog niet. Op de stelling “Om mijn kansen op de arbeidsmarkt 

te vergroten, wil ik een opleiding gaan volgen” reageren 52 mensen 

met  ‘nee’ en 48 met ‘ja’. De betekenis van deze cijfers is overigens 

beperkt want deze twee vragen zijn maar door 111 respectievelijk 

100 operators ingevuld. 

Een positief punt is dat inmiddels ook leidinggevenden worden ge-

traind om hun medewerkers in het project te begeleiden. Daarbij 

wordt er aandacht aan besteed dat ze ook zelf keuzes voor de toe-

komst moeten maken.

Cao-onderhandelingen
Inmiddels zijn half mei de onderhandelingen over een nieuwe cao 

gestart. De vakbonden hebben de onvrede van de medewerkers 

onder de aandacht van de directie gebracht. Die hangt samen met 

de veronderstelde financiële problemen van het bedrijf, de vertrek-

Frank Pot is hoogleraar bij het Institute for Management Research, Radboud 

Universiteit Nijmegen. Voor hun inbreng dankt hij Lambert Teerling, project-

adviseur van het Platform Leren en Werken in de Stadsregio, Nico van Melick, 

projectmanager Employability ICN, Antoinette van de Wauw, trainer UWV 

WERKbedrijf en Ron van Baden, bestuurder FNV Bondgenoten.

Samenwerking overheid en bedrijfsleven bij reorganisatie NXP

Innovatief van werk naar werk

 Bij veel operators ontstaat het 

 onjuiste beeld dat het met de 

 ontslagen wel mee zal vallen

De werkloosheid neemt toe en er worden veel maatregelen bedacht om die te beperken. Een voorbeeld daarvan 

zijn mobiliteitscentra. In Nijmegen is bij halfgeleidersproducent NXP een publiek private samenwerking ont-

staan, die in juni zelfs als ‘show case’ aan minister Donner van SZW werd gepresenteerd. Maar zo’n project heeft 

veel haken en ogen. Frank Pot zal in een aantal afleveringen verslag doen.



Sjaak van der Velden is werkzaam bij het 

 wetenschappelijk bureau van de SP.
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dE STaKING

Postbus 565, 3440 AN Woerden
Tel: 0348 497 397. Fax: 0348 497 100
E-mail: info@fnvformaat.nl
www.fnvformaat.nl

Vast en zeker
Op zoek naar nieuwe zekerheden?
Ga er maar aan staan. 
Samen met FNV Formaat.

Training, coaching en advies voor de medewerker, 

de OR of de vakbond. 

Wij bevorderen de kennis en kracht van werknemers. 

We stimuleren de goede dialoog met het management.

Dat botst niet, dat werkt.

Voor meer informatie
Kijk op www.fnvformaat.nl of vraag de brochure aan.

Al vier jaar marktleider 
in medezeggenschap

Training en advies met zeggingskracht
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Op, werkers op de woeste baren!

Op, slavenzonen van de zee!

Op, onvervalschte proletaren!

Op, gij allen, strijdt mee! Strijdt mee!

Lang genoeg heeft men ons uitgezogen,

Lang genoeg des heersers buit,

Heeft men ons laag en vuil bedrogen,

En perst men ons het merg eruit.

Zeeman op ten laatste male!

Tot den strijd U geschaard!

Onze Internationale

Moet morgen heerschen op aard’.

Wij laten ons niet langer dwingen,

Niet meer verdrukken door het geld,

Wij zullen ons aan ’t juk ontwringen

Dat ons neerbuigt door ruw geweld.

Spannen wij dan in ons aller krachten

Ziet hoe onze vijand loert,

Weerstaan wij zoo de valsche machten,

Komt, moed en kracht ten top gevoerd.

Zeeman op ten laatste male!

Tot den strijd U geschaard!

Onze Internationale

Moet morgen heerschen op aard.

Men knijp’ons niet in onze gage,

Wij willen niet de harde straf.

Men knoei’ons niet in de menage*,

Blijve van onze rechten af !

Komt dan, trouwe broeder en gezellen,

Sluit de handen vast ineen!

Wij gaan nu onze eischen stellen!

En ’t davert door de wereld heen:

Tot den strijd U geschaard!

Onze Internationale

Moet morgen heerschen op aard.

Deze door T. Boot geschreven tekst op de 

melodie van het internationale strijdlied 

van de arbeidersbeweging gaat over de 

grote zeeliedenstaking van 1911. Dit was 

een internationale staking in Engeland, 

België, Nederland en de Verenigde Staten 

voor een uniform loon en minimumloon 

in alle havens en een aantal secundaire 

eisen. Deze eisen waren reeds in juli 1910 

gesteld, maar voor het merendeel door de 

reders niet ingewilligd. 

De staking vond in ons land verdeeld 

plaats. In Rotterdam onder leiding van de 

moderne bond, zeg maar de FNV, en in 

Amsterdam onder leiding van het linkse 

alternatief, aangesloten bij het Nationaal 

Arbeids Secretariaat. In de Maasstad be-

haalden de duizend stakers na een kleine 

maand een acceptabel resultaat, in de 

stad aan het IJ duurde de strijd twee keer 

zo lang. Hier liep de boel ook nog eens 

faliekant uit de hand met massale rellen. 

Tijdens een van die rellen, bijgenaamd de 

Bloednacht van Kattenburg, vielen diverse 

gewonden en zelfs een dode. Over deze 

gebeurtenis schreef Jan Mens in 1954 zijn 

roman Er wacht een haven. De rellen werden 

vooral uitgelokt door het inzetten van on-

derkruipers. Van heinde en verre werden 

ze aangevoerd, tot in Duitsland en China 

aan toe. 

De ruim tweeduizend Amsterdamse sta-

kers behaalden ondanks het veel fellere 

verzet echter geen beter resultaat dan hun 

Rotterdamse collega’s. Deze staking die in 

totaal ongeveer 120.000 mandagen kostte, 

was voor beide stromingen in de vakbewe-

ging een bewijs voor hun gelijk. Omdat het 

resultaat een schikking was en geen volle-

dige overwinning vonden de radicalen uit 

Mokum dat de anderen de arbeiders had-

den verraden door eerder aan het werk te 

gaan. Die uit Rotterdam zagen in het resul-

taat juist het bewijs voor de juistheid van 

het bedachtzamere optreden; in de helft 

van de tijd hadden ze immers hetzelfde 

resultaat bereikt.

Wat aan deze staking voor ons, 21ste eeu-

wers, erg leerzaam is, is dat ook toen al 

door de vakbeweging internationale ac-

ties werden gevoerd. Nu lag en ligt dat bij 

zeelieden voor de hand, maar in de tegen-

woordige tijd van globalisering en grens-

overschrijdend bedrijfsbeleid is de nood-

zaak voor de werknemers om gezamenlijk 

op te trekken ook in andere bedrijfstakken 

aanwezig. De havenarbeiders van Europa 

hebben enkele jaren geleden laten zien dat 

ook zij dat kunnen, toen zij strijd voerden 

tegen de Port Package.

*  voedsel. Hierover bestonden nogal wat klachten, wat 
onder meer kwam door het feit dat de voeding aan 
boord bij sommige rederijen in handen van de kapi-
tein was die door te bezuinigen op het voedsel zelf 
hoger inkomen kreeg.

 

ZEElIEdEN
premies van voormalige directieleden en de onzekere toekomst. 

Dit beïnvloedt uiteraard ook het ‘leren en werken project’. Wat voor 

soorten operators en hoeveel zullen er in de toekomst nodig zijn? 

Er zijn enkele signalen. De functie van basisoperator zou kunnen 

vervallen en indien nodig ingevuld worden door uitzendkrachten. 

De anderen moeten ‘operator van de toekomst’ worden. De bonden 

willen niet blijven hangen in een “eeuwig durende klaagzang”, maar 

afspraken maken over een “betere en transparante toekomt voor 

NXP-medewerkers”.

De directie geeft daar echter nog geen duidelijkheid over. Men wil de 

salarisontwikkeling op de nullijn. Voor opleidingen wordt € 1.500 per 

persoon en 10 procent van de werktijd aangeboden. Ook is er discus-

sie over een verandering van ploegendiensten (meer flexibiliteit in 

het weekeinde met een 3-ploegendienst in plaats van de volcontinu 

5-ploegendienst) en over het per fabriek of over alle fabrieken heen 

toepassen van het afspiegelingsprincipe bij ontslagen. Voor het sla-

gen van het publiek private project is tijd en geld natuurlijk essen-

tieel. Pas als daarover overeenstemming is bereikt en de verwachte 

aanvullende reorganisatieplannen bekend zijn, zullen de operators 

makkelijker kunnen kiezen voor een opleiding (voor operator A of 

voor een functie buiten NXP) of voor de vrijwillige vertrekregeling. 

De eerste verzoeken om toepassing van de vertrekregeling liggen er 

al. Mede vanwege de relatie met de cao en het sociaal plan betrek-

ken de partners van Leren en Werken de vakbeweging sterker bij 

het project.

Hoe verder?
Voordat dit artikel verschijnt, is mogelijk de aanvullende reorgani-

satie bekend gemaakt. De perspectieven zullen er voor veel mede-

werkers bepaald niet gunstiger op worden. Dan zal deze vorm van 

publiek private samenwerking pas echt op de proef gesteld worden. 

Inmiddels wordt duidelijk dat dit geen spel wordt tussen het bedrijf 

NXP en de publieke partijen in Leren en Werken alleen: de vakbe-

weging en de werknemersvertegenwoordiging zullen een nog be-

langrijkere derde partner worden om de toekomstplannen zo goed 

mogelijk vorm te geven. 

Kijkend naar de vertraging van het project en de twijfels bij de opera-

tors is een tweede les dat zo’n innovatief project alleen volgens plan 

kan verlopen als door het betrokken bedrijf vanaf het begin duide-

lijkheid wordt gegeven over de beoogde strategie en organisatie. 
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De categorie zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) manifesteert 

zich de afgelopen jaren als een snelle groeier in de arbeidsmarkt-

statistieken. Niemand weet precies hoeveel het er zijn, maar de 

schattingen lopen uiteen van 500.000 tot bijna een miljoen. De 

meesten willen ook vooral zelfstandig ondernemer zonder per-

soneel blijven. Zelfstandigen opereren alleen of via een netwerk 

van zzp’ers dat, in wisselende samenstelling, ook grote projecten 

aanpakt of producties maakt. Ze ontsnappen aan de neiging van 

de overheid en brancheorganisaties om mensen in te delen als 

werknemer of werkgever. Ze maken geen deel uit van de onder-

nemingsgewijze productie en werken los van cao-regels, die zij 

als star ervaren. 

Crisis
Nu de economische crisis toeslaat, duiken er steeds meer verhalen 

op dat het slecht gaat met de zzp’ers. “Veel meer zelfstandigen in de 

bijstand”, kopte de Volkskrant 

op 5 augustus. De krant doelde 

op het toegenomen beroep dat 

zelfstandigen doen op rege-

ling Besluit Bijstandsverlening 

Zelfstandigen. Dit is echter een 

regeling waar tot nu toe niet of 

nauwelijks een beroep op werd 

gedaan. Nog vorig jaar werd aangegeven dat de regeling te onbe-

kend is en niet altijd even toegankelijk. Om de werkloosheid te kun-

nen meten zou het aantal aanvragen gerelateerd moeten worden 

aan het aantal zelfstandigen en niet aan het aantal aanvragen van 

een jaar ervoor. 

In feite zijn er geen goede indicatoren voorhanden waarmee we kun-

nen zien hoe het met zzp’ers gaat. Want hoewel sommigen het niet 

kunnen bolwerken, komen er aan de andere kant nog altijd zzp’ers 

bij. De laatste zes maanden is het aantal starters zelfs groter in ver-

gelijking met vorig jaar, wellicht mede ingegeven door ontslag uit 

een vast dienstverband. 

Ook de leden van FNV Zelfstandigen zijn niet in rep en roer. Om 

de gevolgen van de crisis voor zzp’ers in kaart brengen, zijn wij in 

juli gestart met een maandelijkse crisisindex om de ontwikkeling 

per sector te monitoren. Voor de maand juli was het gemiddelde 

indexcijfer 355 op een maximale score van 500, waarbij geldt dat hoe 

hoger de score hoe minder last men van de crisis heeft. Omgerekend 

naar een cijfer is dit een 7,1. Daarnaast geven de respondenten een 

7,4 voor de situatie van het eigen bedrijf de komende maanden. 

Voorwaar geen slechte score voor een groep met wie het slecht zou 

gaan.  

misverstand
Waarom dan toch die verhalen over zzp’ers die er overal als eerste 

uitvliegen? Dat komt doordat er een groot misverstand bestaat. Vaak 

wordt verondersteld dat zzp’ers 

tot de schil van het bedrijf be-

horen. Zij worden op een hoop 

met uitzend- en oproepkrach-

ten gegooid, die aan de onder-

kant van de arbeidsmarkt func-

tioneren en daardoor als eerste 

met werkloosheid worden ge-

confronteerd. Maar het tegendeel is het geval. De afgelopen vijftien 

jaar is onder druk van de zich snel ontwikkelende informatietech-

nologie een onomkeerbare verandering van productieprocessen en 

dienstverlening op gang gekomen. De economische structuur wordt 

gekenmerkt door in netwerken opererende bedrijven, waarvan de 

onderdelen betrekkelijk zelfstandig kunnen opereren. De manifes-

tatie van zzp’ers als groeiende groep hangt hier onlosmakelijk mee 

samen, omdat zij precies voldoen aan de wens tot grote flexibili-

teit en wendbaarheid, terwijl ze met de nadruk op vakmanschap en 

kwaliteit een hoge productiviteit leveren. In de economische werke-

lijkheid van vandaag zie je bedrijven, bijvoorbeeld in de ict, die er 

bewust naar streven ongeveer de helft van hun opdrachten door een 

netwerk van zzp’ers te laten uitvoeren. In de bouw operen netwerken 

van individuele, gespecialiseerde vakmensen die opdrachten uitvoe-

ren. Zzp’ers behoren niet tot de onderkant, maar juist vaak tot de 

top van de arbeidsmarkt. Zij zorgen voor innovatie en dynamiek bin-

nen en tussen organisaties. Ze zijn behept met de juiste combinatie 

van kennis, vaardigheden en ervaring, en daarom ook veel minder 

gevoelig voor de huidige conjuncturele tegenwind. 

argwaan
Hoewel zich inmiddels 35.000 zzp’ers bij de FNV hebben aangeslo-

ten, worden ze binnen de vakbeweging vaak nog met argwaan be-

keken. Het zijn geen werknemers, maar zelfstandige ondernemers 

die hun eigen boontjes moeten doppen. De vakbeweging is gewend 

vooral vanuit collectieve arrangementen naar het individu te kijken. 

Maar de tijden zijn veranderd. Er moet een omslag worden gemaakt. 

Uitgangspunt van de vakbeweging moet zijn om alle werkenden en 

werkzoekenden te ondersteunen en bij te staan op de arbeidsmarkt. 

Het gaat daarbij niet om hun baan, maar om de mensen en hun ver-

houding tot hun arbeid. 

Het is aan de FNV om ervoor 

te zorgen dat aan de onder-

handelingstafel - op landelijk 

niveau, op sectorniveau maar 

ook op bedrijfsniveau - de 

belangen van zzp’ers net zo 

zwaar wegen als de belangen 

van werknemers. Het ontbreken van een zzp-vertegenwoordiger aan 

de onderhandelingstafel doet zich regelmatig voelen. Wie naar het 

crisismaatregelen kijkt – en het daarbij behorende sociale akkoord 

dat in het voorjaar afgesloten is – moet vaststellen dat het gaat over 

maatregelen voor bedrijven, voor werknemers en voor werklozen. 

Aan zzp’ers is niet gedacht.

Een ander voorbeeld is het rijtijdenbesluit voor chauffeurs door 

Brussel. Alle betrokken partijen zien het belang van de bescherming 

van de verkeersveiligheid door het aantal uren dat een chauffeur 

achter het stuur zit te beperken, ook zzp’ers. In de lobby is door de 

vakbeweging hard ingezet op een maximum aantal uren per week. 

In het besluit is dit geformuleerd als werkuren. Funest voor zelfstan-

dige chauffeurs. Voor hen past een beperking van het aantal uren 

per week niet in het bedrijfsmodel. Een flexibeler normering zou 

op zijn plaats zijn. Daarnaast gaat het nu om een beperking van de 

totale werktijd. Dit wordt aan geen enkele ondernemer in Europa 

opgelegd. Feitelijk mag een zelfstandig chauffeur in de weken dat 

hij zijn maximale rijtijd haalt geen tijd meer besteden aan zijn on-

derneming – zoals acquisitie of administratie. 

Of neem de hogescholen en universiteiten, waar regelmatig gebruik 

wordt gemaakt van de kennis en kunde van zzp’ers. Oorspronkelijk 

met een overeenkomst van opdracht. Door beheersmatige standaar-

disaties binnen onderwijsinstellingen wordt er steeds meer gewerkt 

met standaardcontracten waar niet van wordt afgeweken. Deze con-

tracten zijn zonder representatief overleg en consultatie van zzp’ers 

tot stand gekomen. Als binnen een instelling een grote groep zzp’ers 

werk verricht en er sprake is van duurzame relaties, zouden zzp’ers 

via de ondernemingsraad vertegenwoordigd moeten zijn. Zzp’ers 

zouden binnen bedrijven zeggenschap kunnen krijgen, net zoals dat 

voor de uitzendkrachten geregeld is. 

Zeggenschap voor zzp’ers is ook beperkt geweest bij de invoering 

van bijvoorbeeld het keurmerk voor reïntegratiebedrijven Blik op 

Werk. De grote bureaus praten dan wel makkelijk mee, de klan-

ten zijn ook vertegenwoordigd. De zzp’ers worden echter over het 

hoofd gezien, terwijl bewezen is dat velen van hen grote kwaliteit 

leveren. 

Status aparte
Hoewel door de enorme groei van het aantal zzp’ers de arbeidsmarkt 

is veranderd, is de inrichting van ons sociaaleconomisch bestel gelijk 

gebleven. De structuur van de 

arbeidsmarkt, de sociale ze-

kerheid, het scholingsbeleid 

en fiscale regimes zijn nog 

veel te sterk gebaseerd op de 

tweezijdige relatie van werk-

gever en werknemer. Zzp’ers 

hebben geen toegang tot col-

lectieve regelingen voor arbeidsongeschiktheid, pensioen en scho-

ling. Basale zekerheden worden hun niet geboden, terwijl het afdek-

ken van basiszekerheden een positief effect heeft op flexibiliteit. 

Willen we vasthouden aan de wijze waarop we onze sociale zekerheid 

financieren en organiseren, dan wordt de groeiende groep zzp’ers 

een bedreiging voor het draagvlak van de sociale zekerheid gezien. 

Gaan we uit van de wens tot zelfstandig vakmanschap van moderne 

burgers, dan moeten we de sociale zekerheid anders organiseren. 

Dat is ook waar het zwaartepunt van de collectieve belangenbehar-

tiging van FNV Zelfstandigen ligt: toegang tot inkomen bij arbeids-

ongeschiktheid, pensioen en middelen voor scholing. 

Mede door onze inspanningen staan zzp’ers vaak op de politieke 

agenda. Toch lijkt de overheersende gedachte vooralsnog dat de 

zzp’er het vooral zelf moet uitzoeken. Zzp’ers hebben zelf gekozen 

voor een zelfstandig bestaan en moeten daarom ook zelf hun sociale 

lasten dragen, zo lijkt de redenering. Sociale risico’s dienen ze af te 

dekken bij private verzekeraars. Voor het regelen van een oudedags-

voorziening geldt eenzelfde redenering. En wie zich wil (bij)scholen, 

moet dat zelf maar regelen.

Maar wegen sociale risico’s niet voor alle werkenden even zwaar? 

Is toegang tot scholingsgelden niet essentieel om werkzekerheid Linde Gonggrijp is directeur van FNV Zelfstandigen.

Coördinatie arbeidsmarkt is aan revisie toe

Zzp’er telt niet mee
Ondanks de groeiende groep zelfstandigen zonder personeel is de arbeidsmarkt nog volledig ingericht op werk-

gevers en werknemers. Zzp’ers hebben geen toegang tot sociale zekerheid, scholings- en pensioenfondsen. Dat 

moet en kan anders, vindt Linde Gonggrijp. Het is volgens haar daarom de hoogste tijd dat vertegenwoordigers 

van zzp’ers mee kunnen praten in de SER en aan de cao-tafel. 

 De overheersende gedachte is 

 vooralsnog dat de zzp’er het vooral 

zelf moet uitzoeken

Zzp’ers worden ten onrechte 

op een hoop met uitzend- en 

 oproepkrachten gegooid
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en flexibiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen? Is het niet in het 

belang van de samenleving, dat alle werkenden een goed pensioen 

opbouwen, verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid, toegang 

hebben tot scholingsfaciliteiten, de mogelijkheid hebben ww op te 

bouwen als ze dat willen en kunnen meedoen met een levensloop-

regeling? Het blijkt dat zelfstandigen met een jaaromzet onder de 

€ 80.000 het financieel niet kunnen opbrengen zich tegen arbeids-

ongeschiktheid te verzekeren en een pensioen op te bouwen. Deze 

groep is heel groot. Toch is er 

in de politiek geen meerder-

heid voor een oplossing. Voor 

een onverzekerde zzp’er, die 

arbeidsongeschikt raakt, rest 

uiteindelijk de bijstand met alle 

daarbij behorende eisen en alle 

daarbij behorende maatschap-

pelijke consequenties. 

Voor sociale verzekeringswet-

ten zouden gelijke rechten en plichten moeten gelden voor alle wer-

kenden: werknemer en zelfstandig ondernemer. De overheid moet 

scholing stimuleren en scholingsfaciliteiten toegankelijk maken 

voor zzp’ers. Ontwikkel universele voorzieningen en rechten – via 

de fiscus -, ongeacht de basis van waaruit mensen werken. 

We moeten ophouden alleen vanuit werkgever en werknemers te 

denken. Beschouw zzp’ers als een volwaardige derde categorie en 

houd vanaf nu bij elke nieuwe of aangepaste regelgeving rekening 

met hun status aparte. Om dat voor elkaar te krijgen, dient er vanuit 

de politiek een duidelijke visie te komen op de status en positie van 

de zelfstandigen.

SEr-advies
De overheid kan de SER hier om advies vragen. Die zou dan - op 

korte termijn - met een heldere definitie van het begrip ‘zelfstandige’ 

kunnen komen en zich buigen over de vraag hoe de sociale zeker-

heid zich verhoudt tot de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het 

SER-advies zou ruimte creëren voor een debat over hoe zelfstandi-

gen hun plek op de arbeidsmarkt innemen en op welke manier de 

sociale zekerheid aangepast dient te worden. Het zou zo de weg 

kunnen vrijmaken voor een transparante en betaalbare basisverze-

kering  arbeidsongeschiktheid - via de fiscus - voor iedereen, met 

ruimte voor (aanvullend) maatwerk. Het advies zou het denken over 

het beheren van scholingsbudgetten kunnen veranderen. Zodat de 

scholingsfondsen niet langer in de sector opgesloten zijn en exclu-

sief beschikbaar voor de zittende werknemers. Eventueel via de fis-

cus zou iedereen toegang kunnen krijgen tot een scholingsbudget. 

Pensioenfondsen moeten hun 

deuren openen voor zzp’ers, de 

overheid zal het fiscaal moe-

ten faciliteren en de besturen 

van de pensioenfondsen zul-

len moeten nadenken hoe 

zelfstandigen betaalbaar deel 

kunnen nemen aan het fonds. 

Het is heel goed denkbaar om 

zzp’ers de kans te geven om 

ww op te bouwen, als ze daar zelf voor kiezen. Hetzelfde geldt voor 

de levensloopregeling, die dan eindelijk een vorm zou krijgen, die 

recht doet aan de naam van de regeling.

Noodzakelijke vernieuwing
FNV Zelfstandigen heeft gewezen op de positie van de zzp’ers en 

hun bijdrage aan de kenniseconomie. We hebben aangeven welke 

knelpunten er liggen en welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. 

We pleiten al langer voor een duidelijke definitie van het begrip 

‘zelfstandigen’, voor wet- en regelgeving die zzp’ers niet buiten-

sluit. Onze plek aan de onderhandelingstafel is echter nog niet 

vanzelfsprekend en vaak beperkt. Het zou goed zijn als de partijen 

die zzp’ers vertegenwoordigen rechtstreeks meepraten en meebe-

slissen: binnen de SER, op sectorniveau en op bedrijfsniveau. Niet 

om cao’s voor zzp’ers af te sluiten, maar om te zoeken naar nieuwe 

arrangementen van arbeidsvoorwaarden die vakmanschap, kwaliteit 

en flexibiliteit tot uitgangspunt hebben. De gevestigde spelers in de 

polder moeten ons die plek gunnen om de noodzakelijke vernieu-

wingen door te voeren.  

Pensioenfondsbesturen  moeten 

 nadenken hoe zelfstandigen 

 betaalbaar deel kunnen nemen aan 

het fonds



Marat
in de bedrijfsvoering op te lossen. Als dat lukt, is verhoging van de 

leeftijdsgrens niet nodig. 

Bovendien hebben cao-partijen zich verplicht om de komende jaren 

te zoeken naar innovatieve oplossingen die het aantal te werken 

onregelmatige diensten beperken. Te denken valt aan informatie- en 

communicatietechnologie, onderzoek en invoering van innovatieve 

werkwijzen, verbetering van arbeidsverdeling tussen oudere en jon-

gere werknemers en een onderzoek naar invoering van kortere en 

flexibele diensten waardoor meer hersteltijd ontstaat.

Kritische geluiden
Het nieuwe levensfasebeleid is door de leden in de ziekenhuizen 

globaal gezien positief ontvangen. Het was duidelijk dat de oude 

55-plusregelingen niet meer houdbaar waren. De nieuwe regeling 

en met name de ruime overgangsregeling worden daarom niet als 

verslechtering gezien. Het aantal kritische reacties is, zeker gezien 

het grote aantal werknemers in de sector, zeer beperkt gebleven.

Het schrappen van ontziebepalingen is daarentegen op meer weer-

stand gestuit. Met name een aantal oudere werknemers die op korte 

termijn gebruik dachten te kunnen maken van deze bepalingen, 

hebben hun teleurstelling geuit. Ook hier geldt echter dat het aantal 

kritische geluiden, zeker in verhouding tot het aantal werknemers in 

de sector, veel kleiner is dan tevoren werd verwacht. 

Het mogelijk verdwijnen van ontziebepalingen voor met name 

nacht- en BAC-diensten voor 55-plussers blijft echter een reëel pro-

bleem. Onregelmatig werken, met name ‘s nachts, heeft naarmate 

de leeftijd vordert, een steeds grotere effect op de gezondheid. De 

Arbowet en vooral artikel 3.2.1 lid 7 van de Cao Ziekenhuizen biedt 

indien nodig uitkomst. Met dit artikel in de hand kan de werknemer 

van 45 jaar en ouder, die aangeeft wisselende diensten niet langer 

te kunnen vervullen, de werkgever vragen om in overleg naar een 

passende oplossing te zoeken. 

arbeidsmarkt
Inmiddels is er ook in de GGZ een cao-akkoord afgesloten met een 

vergelijkbare regeling. En in de gehandicaptenzorg is iets soortge-

lijks in onderzoek. Het zou mooi zijn als alle branches in de zorg op 

zo kort mogelijke termijn vergelijkbare regelingen met onderling 

uitwisselbare rechten krijgen. Want daardoor wordt het werken in 

de zorg voor jongeren aantrekkelijker. En dat is gelet op de in de 

toekomst steeds krapper wordende arbeidsmarkt belangrijk. 
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ZOMER WONDER
Werd heel vroeger elke zomer het opzienbarende wonder verteld dat de 

komkommers bloeiden, schrokken we later van de periodieke wederop-

standing van het monster van Lochness en de afgelopen jaren van berich-

ten over lokale gevaren zoals een lanspuntslang in Noord-Holland en een 

loslopende panter op de Veluwe, deze keer zijn het de mensen zelf die on-

derling voor onrust hebben gezorgd. Bankiers hebben de schatkist leeg-

geplunderd, bestuurders blijken graaiers, politici zijn verblind door het 

verlies van hun zonnebril en wie niet na de zomer ontslagen wordt, sterft 

zeker aan de griep. En dan is er ook nog Wilders. Ongemerkt worden we 

zelf ook steeds asocialer. Tararaboembi-jee! The empire will be lost! Of niet? 

Het grote voordeel van de zomer is dat wegens vakantie bijna niemand 

hem meemaakt. En dat Onze Lieve Heer trouw vanzelf weer zorgt voor 

een prachtige herfst. Jammer is dan wel dat al die politici weer terugko-

men. En weer tegen en over elkaar gaan piepen. En dat wij dat dan weer 

moeten aanhoren. Als democraat denk ik natuurlijk wel dat het kabinet 

weer aan het werk moet. Maar om een goed humeur te behouden denk 

ik dan ook: waarom moet heel Nederland daar bij zijn? Moet de vakan-

tieperiode van het kabinet nou beslist samenvallen met die van ons? Of is 

er geen werktijdverkorting voor politici te bedenken? De afgelopen tien 

jaar hebben de opeenvolgende kabinetten zo’n 70 procent van de over-

heidstaken over de schutting gegooid. Waarom zouden we dan langer 

dan twee dagen per week geregeerd moeten worden? Nu de aow nog en 

de awbz en dan resteren alleen nog politie, justitie en het leger. Dat kan 

dan ook wel in één dag. Ofschoon, misschien is er nog wat tijd nodig. De 

overheid heeft niet alleen haar taken vermarkt, maar er ook op gestuurd 

dat de Rijnlandse burger een Angelsaksische consument moest worden. 

En dat zijn geen lieverdjes. Ikke ikke en de rest kan stikken. De graaiende 

bestuurders aan de bovenkant en de korte lontjes op straat zijn hetzelfde 

product van terugtrekkend overheidsbeleid. Ongewild maar niet verras-

send. Net zoals de PVV niet een bron is van narigheid maar een gevolg 

ervan. En uiteraard zorgt dat voor nieuwe narigheid. Dus nog een dag 

erbij om samen verontwaardigd en bezorgd te zijn. Dan blijven er nog 

drie dagen over voor wat anders. Daarvoor is dan nodig dat er opnieuw 

een zomerwonder is gebeurd. Dat er deze zomer goed is nagedacht en 

er geen zeemonsters, slangen of panters zijn opgedoken maar nieuwe 

Suurhofs, Dreesen, Den Uylen en Schaeffers. En voor mijn part ook nog 

een paar nieuwe Klompeés en Veldkampen. Uiteraard in een nieuw jasje 

en met nieuw elan. We hoeven niet terug maar moeten vooruit. PvdA en 

CDA hebben geen zonnebrillen nodig maar verrekijkers.

De oude 55-plusregeling in de zorgcao’s was bedoeld om oudere 

werknemers minder te belasten met onregelmatig werk en korter 

te laten werken en daardoor meer hersteltijd te gunnen. De rege-

ling bestond uit een groeiend aantal vakantiedagen vanaf het 45ste 

levensjaar en betaalde verlofuren vanaf 55 jaar. Met deze twee on-

derdelen was het voor een fulltimer mogelijk om een vierdaagse, 

32-urige werkweek te realiseren. Het was ook mogelijk om alle 

uren op te sparen en direct voorafgaand aan de beëindiging van het 

dienstverband in zijn geheel op te nemen. Een vorm van vervroegd 

uittreden dus. Daarnaast waren er zogenaamde ontziebepalingen: 

werknemers hoefden vanaf hun 55ste verjaardag geen avond-, week-

end-, nacht- en andere onregelmatige diensten zoals bereikbaar-

heids-, aanwezigheids- en consignatiediensten (BAC-diensten) meer 

te werken. Het is onnodig te vermelden dat oudere werknemers zeer 

gesteld waren op deze regeling.

Deze regelingen stonden al een jaar of vijf onder druk. Werkgevers 

wilden er van af, omdat het personeelsbestand vergrijst en er steeds 

meer werknemers een beroep op deden. Het ontziebeleid betekende 

ook dat door deze vergrijzing jonge werknemers steeds meer on-

regelmatige diensten moesten gaan werken. Bovendien deed de 

Commissie Gelijke Behandeling in 2004 de uitspraak dat de hui-

dige regelingen een vorm van leeftijdsdiscriminatie zijn, tenzij ze 

objectiveerbaar aan de bezwaren van het werken op oudere leeftijd 

te relateren zouden zijn.

levensfasebeleid
Tijdens de vorige cao-onderhandelingen werd daarom afgesproken 

om een studie te doen naar alternatieven voor de ouderenregelin-

gen. Deze studie, in 2008 en begin 2009 verricht, leidde een lang-

durig en moeizaam onderhandelingsproces voor de huidige cao in. 

Uiteindelijk hebben deze onderhandelingen tot resultaat geleid. 

De ouderenregelingen worden nu vervangen door levensfasebeleid 

waarvan alle werknemers - jong en oud – profiteren.

Het levensfasebeleid ziet er samengevat als volgt uit: elke werkne-

mer ontvangt een persoonlijk budget van 35 uur per jaar. Dit kan 

naar eigen inzicht worden besteed of worden opgespaard. Het kan 

worden gebruikt tijdens een drukke fase van het leven, maar ook om 

op oudere leeftijd minder te gaan werken. Of om een keer een lange 

reis te gaan maken. Het budget is overdraagbaar naar een andere 

werkgever die ook onder de Cao Ziekenhuizen valt. 

Voor werknemers vanaf 45 jaar die al gebruik maken van rechten op 

grond van de oude regelingen is een uitgebreid pakket overgangs-

maatregelen getroffen. Het komt erop neer dat iedereen houdt wat 

hij of zij op dit moment heeft. Maar er is geen uitbreiding van ver-

lofrechten bij het ingaan van een volgend leeftijdscohort. Zo zal een 

59-jarige die volgend jaar 60 wordt niet meer nog eens 14,4 uur per 

jaar extra krijgen, zoals nu het geval is. 

Ontzieregeling
Een lastig punt is de ontzieregeling. Ook deze regeling was discuta-

bel. Het is goed te objectiveren dat het verrichten van nachtarbeid 

en onregelmatig werken negatieve effecten voor de gezondheid van 

de werknemer kan hebben. Dat schadelijke effecten sterker worden 

naarmate de werknemer ouder wordt, is ook al vele malen onder-

zocht en aangetoond. Dat het werken in de avonduren ongezond is 

voor oudere werknemers, is al veel lastiger. En de stelling dat het 

werken in het weekeinde en op feestdagen negatieve gevolgen heeft 

voor de gezondheid van de 55-plusser, is al helemaal niet houd-

baar.

Ook hier geldt dat door de per jaar stijgende gemiddelde leeftijd van 

werknemers in de ziekenhuizen de druk op jongere werknemers om 

te werken op impopulaire tijden, steeds groter werd. Deze ontziebe-

palingen zijn nu grotendeels geschrapt. Alleen voor het draaien van 

nachtdiensten is overeengekomen dat de verhoging van de leeftijd 

waarop nachtdiensten kunnen worden opgedragen, van 55 naar 57 

jaar, nog even wordt uitgesteld tot 1 januari 2011. In de tussentijd 

wordt gezocht naar mogelijke alternatieven om de uit de vrijstel-

ling van het draaien van nachtdiensten voortvloeiende problemen Marco Borsboom is beleidsmedewerker gezondheidszorg bij AbvaKabo FNV.

Levensfasebeleid in Cao Ziekenhuizen

Ontziemaatregelen geschrapt
Deze zomer werd de Cao Ziekenhuizen 2009-2011 ondertekend. Het is de eerste cao in de zorg waarbij ont-

ziemaatregelen voor 55-plussers zijn ingeruild voor levensfasebeleid. Volgens Marco Borsboom verdeelt dat 

levensfasebeleid lusten en lasten over alle werknemers en handhaaft het de mogelijkheid om op oudere leeftijd 

minder te gaan werken.
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Jaarlijks lopen wereldwijd miljoenen werknemers een beroepsziekte 

op. In Nederland betreft het naar schatting 25.000 beroepsziekten 

per jaar.1 In sommige gevallen leidt de beroepsziekte tot uitval en fi-

nanciële schade voor de werknemer. Deze schade kan voor getroffen 

werknemers aanleiding zijn om een letselschadeclaim in te dienen 

tegen de (voormalig) werkgever. De verwachting is dat het aantal 

letselschadeclaims de komende jaren zal stijgen – mede als gevolg 

van de versobering van de sociale zekerheid.

Er is, in dit licht, opmerkelijk weinig kennis over de factoren die ertoe 

leiden dat beroepsziekten uitmonden in uitval, financiële schade en, 

in sommige gevallen, een schadeclaim. Ook is er betrekkelijk weinig 

kennis omtrent de motieven van de betrokken werknemers om een 

schadeclaim in te dienen. Om inzicht te verwerven in deze materie, 

verrichtten het Hugo Sinzheimer Instituut (UvA), METRO en NCvB 

het onderzoek ‘Leerzame schadeclaims: leren van worst case scena-

rio’s’2, dat financieel is mogelijk gemaakt door Stichting Instituut 

GAK. Het onderzoek behelsde in de eerste plaats een analyse van 37 

beroepsziektedossiers met betrekking tot OPS en RSI.3 Voorts zijn 

interviews gehouden met zestien betrokken slachtoffers en is een 

aantal klankbordsessies met bedrijfsartsen georganiseerd. 

Beroepsziekten zijn overal
De keuze voor worst cases impliceerde dat de bevindingen uit het 

onderzoek waarschijnlijk niet representatief zouden zijn voor de 

situatie in àlle bedrijven in Nederland. Daarvan waren wij ons ter-

dege bewust. Het ging er in eerste instantie dan ook niet om een 

representatief beeld te schetsen, maar vooral om het destilleren van 

leerpunten uit de betreffende dossiers (en de interviews met betrok-

ken werknemers). 

Uit het onderzoek kan echter worden geconcludeerd dat, hoewel in 

zekere zin sprake is van een negatieve selectie van bedrijven, de situ-

atie in de onderzochte ‘worst cases’ zeker niet uitzonderlijk is. De 37 

onderzochte gevallen deden zich voor in bedrijven van verschillende 

grootte (groot, middelgroot, klein) én in zeer verschillende sectoren 

(industrie, detailhandel, bouw, zakelijke en publieke dienstverle-

ning). Bovendien was het niveau van de arbozorg in de bedrijven 

zeer verschillend: de onderzochte gevallen deden zich niet alleen 

voor in bedrijven met in het geheel geen of een beperkte vorm van 

zorg, maar enkele gevallen ontstonden wel degelijk ook in bedrijven 

met een uitgewerkte arbo-infrastructuur. De eerste conclusie uit het 

onderzoek luidt dan ook dat beroepsziekten in alle bedrijven kun-

nen ontstaan. 

arbeidsverhoudingen
Doorgaans wordt aangenomen dat een beroepsziekte vooral het 

resultaat is van slechte fysieke arbeidsomstandigheden (blootstel-

ling aan bepaalde risico’s, in casu oplosmiddelen dan wel repe-

terende arbeid). Uit het onderzoek blijkt echter dat ook andere 

belastende factoren in het arbeidsproces een rol spelen. Zo ver-

hogen eenzijdige belasting en excessieve werktijden de blootstel-

lingsduur, en werkdruk bijvoorbeeld verhoogt bij het werken met 

oplosmiddelen de intensiteit van de blootstelling (door versnelde 

ademhaling). 

Behalve fysieke arbeidsomstandigheden, werkdruk en werktijden, 

spelen ook de verhoudingen op het werk een belangrijke rol. De 

arbeidsverhoudingen bleken niet alleen van invloed op het ontstaan 

van met name RSI (slechte verhoudingen leiden niet zelden tot 

stress, een belangrijke factor bij het ontstaan van RSI), de verhou-

dingen op het werk zijn ook op een meer indirecte wijze van invloed. 

De communicatie over arbeid en gezondheid liet in de onderzochte 

gevallen namelijk zeer te wensen over. In een deel van de gevallen 

werd hier zelfs helemaal niet of nauwelijks over gecommuniceerd, en 

in andere gevallen was de reactie van de direct leidinggevende vaak 

ontkenning van de klachten. Ook was sprake van druk op de werkne-

mer om het werk snel te hervatten, waarbij deze werknemer onvol-

doende in staat bleek om zich aan deze druk te onttrekken. Vakbond 

of ondernemingsraad waren niet present om dat te voorkomen. In 

combinatie met een afhankelijke positie of gebrek aan mondigheid 

van de werknemer leidde dit vaak tot te vroege werkhervatting in 

dezelfde of soortgelijke belastende arbeidsomstandigheden als die 

waardoor de klachten waren ontstaan.

Gezondheidsschade, kortom, is het gevolg van slechte kwaliteit van 

de arbeid in bredere zin – niet alleen van slechte arbeidsomstan-

digheden, maar ook van een slechte arbeidsinhoud en van slechte 

arbeidsverhoudingen.

rol bedrijfsarts 
Ook andere bevindingen uit het onderzoek wijzen erop dat het fe-

nomeen beroepsziekten een onderwerp is dat verder reikt dan al-

leen (fysieke) arbeidsomstandigheden. Dit blijkt met name uit het 

functioneren en de positie van de bedrijfsarts. Zo bleek dat in de 

onderzochte cases bijzonder lang verzuimd is adequaat in te grijpen. 

In vrijwel alle onderzochte gevallen was sprake van een jarenlange 

blootstellingsduur vóór definitieve uitval: voor OPS gemiddeld der-

tig jaar, voor RSI ongeveer acht 

jaar. Gedurende deze periode 

waren talrijke interventiemo-

menten aan te wijzen om de 

beroepsziekte te onderken-

nen en de escalatie daarvan 

te voorkomen: in de klach-

tenfase, in de diagnostiek en 

behandeling, en in de terugkoppeling naar preventie. Ook vóór 

intrede tot het werk, en tijdens het werk maar nog voor er klach-

ten waren, lagen er mogelijkheden om de ziekte te voorkomen. De 

interventie-instrumenten die de bestaande Arbowet in theorie biedt 

(risico inventarisatie en evaluatie, preventief medisch onderzoek, 

monitoring, spreekuur), werden in de onderzochte dossiers echter 

niet of nauwelijks aangeboden of gebruikt.  

Daarbij is vooral de rol van de bedrijfsarts opmerkelijk. Een bedrijfs-

arts zou in staat moeten zijn, in samenwerking met overige medische 

hulpverleners, beroepsziekten vroegtijdig op te sporen en ervoor te 

zorgen dat een beginnende beroepsziekte niet uitloopt op defini-

tieve uitval. In de meeste onderzochte gevallen was de bedrijfsarts 

echter pas laat in beeld, nà uitval van het werk (en niet al bij de eer-

ste gezondheidsklachten). Indien een werknemer in contact kwam 

met de bedrijfsarts werd de juiste diagnose veelal gemist of pas in 

een zeer laat stadium gesteld. Ook legden de betrokken bedrijfsart-

sen in de onderzochte cases zelden een relatie met het werk. Als dit 

wel gebeurde, ondernam de bedrijfsarts vervolgens nauwelijks of 

geen stappen richting het bedrijf om herhaling te voorkomen of de 

arbeidsomstandigheden in het bedrijf te verbeteren. Werkhervatting 

geschiedde veelal in de eigen of een andere belastende functie, zon-

der dat de belastende factoren werden weggenomen. In enkele ge-

vallen was hierbij sprake van druk vanuit de werkgever.

De bedrijfsartsen in de onderzochte dossiers handelden, kort samen-

gevat, vrijwel uitsluitend vanuit het perspectief van werkhervatting 

van een nog zieke individuele werknemer. Gezondheidsherstel bleef 

buiten beeld, evenals verbetering van de kwaliteit van de arbeid en 

het arbeidsproces. Ook de betekenis van de arbeidsverhoudingen 

in het bedrijf werd niet onderkend.

Verklaringen
In een aantal sessies is samen met bedrijfsartsen een aantal verkla-

ringen aangedragen voor dit ontoereikend handelen. Deels werd 

dit toegeschreven aan een gebrekkige of eenzijdige expertise (pri-

mair medisch van aard) en een 

weinig pro-actieve houding 

van de bedrijfsarts. Daarnaast 

werd gewezen op het gebrek 

aan communicatie tussen be-

drijfsarts en andere partijen 

(werknemer en werkgever). 

Deze tekortkomingen kunnen, 

op hun beurt, echter weer ten dele worden verklaard vanuit de af-

hankelijke positie van de bedrijfsarts ten opzichte van het bedrijf. 

De diverse wetswijzigingen sinds 1994 hebben de bedrijfsarts steeds 

meer in de rol van verzuimbegeleider geplaatst. Hij is daardoor in 

veel gevallen veroordeeld tot een bestaan in de beschutting van 

de eigen spreekkamer. De afstand van de bedrijfsarts tot de prak-

tijk binnen bedrijven is te groot, waardoor het voor de bedrijfsarts 

Beroepsziekten vaak gevolg slechte arbeidsverhoudingen

Schadeclaims hebben weinig effect op arbobeleid

 De bedrijfsartsen handelden vrijwel 

uitsluitend vanuit het perspectief van 

werkhervatting van de zieke werknemer

Wim Eshuis en Jan Popma zijn onderzoeker respectievelijk senior onderzoeker 

arbeidsomstandigheden aan het Hugo Sinzheimer Instituut (UvA). Andere onder-

zoekers die betrokken waren bij het project Leerzame Schadeclaims waren Marian 

Schaapman (HSI), Niels Philipsen (METRO), Gert van der Laan, Jan Bakker en Bas 

Sorgdrager (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) en Noks Nauta (NVAB).

Veel werknemers lopen een beroepsziekte op. Vaak zijn slechte arbeidsverhoudingen daar mede de oorzaak 

van. Het indienen van een schadeclaim geeft weliswaar emotionele genoegdoening aan de werknemer, maar 

leidt nauwelijks tot aanpassing van beleid in de bedrijven, concluderen Wim Eshuis en Jan Popma op basis van 

onderzoek. 
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lastig wordt om in zijn diagnose en sociaal-medisch handelen een 

systeemgerichte aanpak te volgen – dat wil zeggen een aanpak 

waarin de beroepsziekte méér is dan een probleem van de individu-

ele werknemer, maar veeleer een neveneffect van tekortkomingen 

in het arbeidsproces. 

motieven voor claims
Uit de dossiers was al gebleken dat de werkgever in veel gevallen de 

beroepsgerelateerdheid van de ziekte ontkent en de werknemer zich 

daarbij, veelal noodgedwongen, neerlegt. Steun van bijvoorbeeld de 

ondernemingsraad of vakbond ontbrak in de onderzochte cases in 

het voorkomen van een beroepsziekte en in herstel van de gezond-

heid. Wel gaven individuele vakbondsleden ondersteuning bij het 

indienen van de claim. 

Uit de interviews met zestien werknemers bleek dat de motieven 

om een claim in te dienen hierop aansluiten. In tegenstelling tot 

wat veelal wordt aangenomen, 

speelden de financiële motie-

ven bij het uiteindelijke besluit 

om een claim in te dienen een 

secundaire rol. De motieven 

waren vooral sociaal-emotio-

neel van aard – met name ver-

werking van het leed en de pijn 

die zijn veroorzaakt door de beroepsziekte (bijvoorbeeld als gevolg 

van het verlies van gezondheid of werk), of kwaadheid jegens de 

werkgever en gevoelens van wraak.4 In dit opzicht werkten de claims 

volgens de geïnterviewden ook redelijk goed, omdat bijvoorbeeld 

wraak is genomen op de werkgever, gevoelens van kwaadheid zijn 

gecompenseerd of omdat er eindelijk erkenning is voor het feit dat 

betrokkene wel degelijk een serieus te nemen ziekte heeft.

Of van de claims een preventief effect uitgaat, mag op grond van 

de interviews echter worden betwijfeld. Uit de interviews blijkt dat 

de betrokken werkgevers weinig actie hebben ondernomen om de 

arbeidsomstandigheden in het bedrijf te verbeteren. Uit de cases 

bleek niet dat de betrokken bedrijven veel geleerd hadden van de 

schadeclaim. In dit verband werd door sommige geïnterviewden op-

gemerkt dat het schikkingsbedrag te laag is om de werkgever echt 

te treffen. 

De effecten van de claim zijn dan ook voornamelijk sociaal-emoti-

oneel van aard (erkenning, genoegdoening). Slachtoffers ervaren 

over het algemeen echter veel negatieve bijeffecten – met name 

grote psychische belasting door de lange duur van de procedure. 

Alhoewel verschillende geïnterviewden hun teleurstelling uitten over 

de hoogte van het uiteindelijke schadebedrag, werd door bijna alle 

geïnterviewden desondanks aangegeven dat zij in een soortgelijke 

situatie opnieuw een claim tegen de werkgever zouden indienen, 

vanwege het positieve effect van de genoegdoening. 

Werknemersvertegenwoordigers
Beroepsziekten zijn een tamelijk wijdverbreid neveneffect van 

de slechte kwaliteit van de arbeid in veel Nederlandse bedrijven. 

Weliswaar was bij het onderzoek sprake van ‘worst cases’, maar er 

is aanleiding om aan te nemen dat de onderzochte bedrijfssituaties 

bepaald niet uniek waren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat in veel 

bedrijven een preventieve aanpak van de arborisico’s nauwelijks van 

de grond komt, en contracten met arbodiensten zich veelal beperken 

tot verzuimbegeleiding. 

Terwijl het preventief instrumentarium legio handvatten biedt 

voor een daadkrachtig arbobeleid, wordt dit instrumentarium on-

voldoende gebruikt. Ook de positie van de bedrijfsarts laat in de 

praktijk zeer te wensen over. Bedrijfsartsen, mits deskundig, alert en 

onafhankelijk, kúnnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen 

van beroepsziekten. In de praktijk zijn veel bedrijfsartsen echter met 

handen en voeten gebonden aan minimale contracten. 

Op deze punten hebben on-

dernemingsraden (en vakbon-

den) een belangrijke rol als 

aanjager van preventief arbo-

beleid en als mogelijke bond-

genoot van de bedrijfsarts. In 

de onderhavige dossiers waren 

deze vertegenwoordigers van 

de werknemers echter buiten beeld. Ook dit is helaas niet uniek 

voor de bestudeerde cases.5 Het zou dan ook wenselijk zijn dat in 

ieder geval de positie van de bedrijfsarts versterkt wordt door een 

meer onafhankelijke positie van de arbodienst. Ook een behoor-

lijk systeem van arbeidsgezondheidskundige diagnostiek, zoals bij 

OPS overigens wel voorhanden is via zogeheten Solvent Teams, kan 

bijdragen aan effectievere interventies. Dit kan mogelijk tot minder 

claims leiden, zeker als de financiële problemen van slachtoffers van 

beroepsziekten in de toekomst eveneens structureel opgelost wor-

den door bijvoorbeeld een wettelijk verplichte directe verzekering.

Noten
1  Een beroepsziekte is “een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in 
overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden” (art. 1 
lid 1 Arboregeling). Schatting gebaseerd op gegevens van het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten.
2  Het rapport ‘Leerzame schadeclaims’ is te downloaden op http://www.jur.uva.nl/hsi/
actueel.cfm/
3  De dossiers waren afkomstig van Bureau Beroepsziekten FNV. OPS staat voor 
Organisch Psycho Syndroom, een aandoening aan het zenuwstelsel als gevolg van 
langdurige blootstelling aan neurotoxische stoffen (in het bijzonder oplosmiddelen in 
o.a. verven, lijmen en drukinkten). RSI staat voor ‘Repetitive Strain Injury’ (schade als 
gevolg van repeterende beweging of langdurige statische belasting, bijvoorbeeld door 
computerwerk maar ook in industriële arbeid).
4  Zie ook: A.J. Akkermans, R.M.E. Huver, K.A.P.C. van Wees & N.A. Elbers, Slachtoffers 
en aansprakelijkheid; Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van 
slachtoffers en hun naasten met betrekking tot het civiele aansprakelijkheidsrecht, Den 
Haag: WODC
5  J. Popma (2003), Het Arbo-effect van medezeggenschap, Alphen a/d Rijn: Kluwer

 Financiële motieven speelden een 

secundaire rol bij het besluit om een 

claim in te dienen
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In veel discussies, zowel onder onderzoekers als onder medezeg-

genschapsvertegenwoordigers, overheerst een enigszins negatief 

beeld ten aanzien van de Eor. Opvallend is dat dit beeld niet wordt 

bevestigd door het onderzoek, dat de Eor-service van FNV Formaat 

vorig jaar heeft gedaan in opdracht van het ministerie van SZW1. 

Volgens dat onderzoek vindt een meerderheid van de Eor-leden dat 

er zinvolle informatie wordt gegeven. Eenzelfde beeld komt naar 

voren uit het rapport van de Europese Commissie (2008)2 en de 

verschillende enquêtes onder Eor-leden die wetenschapper Jeremy 

Waddington eerder in veel EU-landen heeft gehouden3. Grote waar-

dering is er voor de mogelijkheid om collega’s te spreken uit andere 

landen, direct met het groepsmanagement te kunnen praten en voor 

de betere informatie-uitwisseling. In vergelijking met Waddingtons 

uitkomsten is de Nederlandse populatie van het SZW-onderzoek op 

vrijwel alle onderdelen echter wel minder positief over de effectivi-

teit. Hier zou ten dele een ‘thuislandeffect’ mee kunnen spelen: de 

medezeggenschap in het thuisland heeft de Eor niet nodig, omdat 

veel zaken ook, en vaak sneller, via de (centrale) or in overleg met 

de raad van bestuur worden afgehandeld. Volgens de SZW-enquête 

heeft 71 procent van de (c)or’en een direct contact met de raad van 

bestuur. 

raadpleging
Op het punt van effectieve raadpleging schiet de praktijk duidelijk 

nog te kort. Slechts een minderheid is daar al echt bij betrokken. 

Dat blijkt uit zowel het SZW-onderzoek als andere onderzoeken. Er 

zijn niettemin wel Eor’en die het recht op raadpleging hebben weten 

te effectueren op een wijze die begint te lijken op de adviesproce-

dure uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Op juridische 

gronden is dit logisch, het is eerder verwonderlijk dat zoveel Eor’en 

deze stap nog niet hebben weten te zetten. Immers, in de subsidiaire 

bepalingen uit de richtlijn staat: “De informatie- en raadplegings-

vergadering vindt zo spoedig mogelijk plaats aan de hand van een 

verslag van het hoofdbestuur (…), waarover na afloop van de ver-

gadering of binnen een redelijke termijn advies kan worden uitge-

bracht.” De Nederlandse Wet op de Europese ondernemingsraden 

(WEOR) heeft dit nog gepreciseerd door vast te leggen dat het om 

een schriftelijk verslag moet gaan en dat de vergadering plaatsvindt 

op een zodanig tijdstip, dat die informatie en raadpleging nog zinvol 

is. Hierin herkennen we, in rudimentaire vorm, het model van een 

adviesaanvraag, gevolgd door een overlegvergadering en het uitein-

delijk het uitbrengen van een advies. Jurisprudentie heeft al ettelijke 

voorbeelden gegeven waarbij de rechter bepaalt dat een maatregel 

niet mag worden doorgevoerd totdat het proces van raadpleging 

met de Eor is afgerond. 

De laatste jaren is een sterke toename te zien in het aantal Eor’en 

dat adviezen, verklaringen en opinies heeft uitgebracht, of die zelfs 

gemeenschappelijke verklaringen met het management hebben uit-

onderhandeld. Uit het SZW-onderzoek blijkt, dat deze praktijk ook 

onder ‘Nederlandse’ Eor’en steeds meer voorkomt. Zo’n 42 procent 

van de Eor’en heeft de laatste drie jaar advies aan het management 

gegeven, met het management gezamenlijke verklaringen opgesteld 

of overeenkomsten gesloten. De helft van de adviezen behandelen 

reorganisatie, fusies, overnames en uitbesteding, terwijl iets minder 

dan de helft zijn te scharen onder een brede definitie van sociaal 

beleid. Ongeacht de verdere inhoud van het advies van de Eor, be-

vat dit altijd - voor zover wij weten - de clausule dat het bedrijf op 

lokaal niveau constructief moet overleggen met de werknemersver-

tegenwoordigers om op sociaal verantwoorde wijze om te gaan met 

mogelijke personele gevolgen. Dit kan in landen waar de positie van 

werknemersvertegenwoordigers niet zo sterk is, een extra steun voor 

hen zijn. Zij leggen verplichtingen op voor het lokale management, 

maar beperken niet de mogelijkheid voor lokale or’en of vakbonden 

om tot betere afspraken te komen. 

Strategische medezeggenschap
De Eor houdt zich per definitie bezig met zaken die verder afliggen 

van de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer dan lokale or’en. 

Het gaat meestal om de zogenaamde strategische medezeggen-

schap. Een juiste beoordeling van de effectiviteit van de Eor moet 

dit element meenemen. Van Ees et al (2007) concluderen in hun on-

derzoek naar het opereren van de medezeggenschap in Nederlandse 

concerns dat de ‘operationele medezeggenschap’ relatief goed func-

tioneert, maar dat ‘strategische medezeggenschap’ uiterst zeldzaam 

is4. In de beste gevallen realiseert medezeggenschap vooral een 

informatieve betrokkenheid, 

met weinig daadwerkelijke 

invloed.  

De taak van de Eor ligt min-

der op het vlak van de ‘ope-

rationele medezeggenschap’. 

Gegeven het feit dat de ‘vol-

wassen’ Nederlandse mede-

zeggenschap al zoveel moeite heeft met zijn functioneren binnen 

internationaal opererende bedrijven, zijn de uitkomsten van het 

SZW-onderzoek voor de nog zoveel jongere Eor verrassend, in die 

zin dat er überhaupt Eor’en zijn die in staat zijn vroegtijdig betrok-

ken te raken en te opereren in internationale projectgroepen en dat 

de meeste, net als de Nederlandse medezeggenschapsorganen, in 

ieder geval een ‘informatieve betrokkenheid’ realiseren.

Gat  
De Nederlandse wetgever heeft er voor gekozen de Eor niet onder 

te brengen in de WOR, maar in een aparte wet. Het bestaan van 

een WEOR naast de WOR geeft aan dat de Eor op geen enkele wijze 

inbreuk maakt op rechten en bevoegdheden van nationale mede-

zeggenschapsorganen. Dit is een basisprincipe van de Europese 

Richtlijn.

Uit het SZW-onderzoek blijkt dat wat betreft tijdige informatie en 

raadpleging (adviesaanvragen) de cor over het algemeen beter af is 

dan de Eor. Maar daarnaast heeft de Eor ook voor een deel het ‘gat’ 

opgevuld dat was ontstaan in de medezeggenschap door de interna-

tionalisering van bedrijven. Dit stelt de Nederlandse medezeggen-

schapsvertegenwoordigers in staat om overleg en invloed te hebben 

op een hoger niveau dan op basis van de WOR mogelijk zou zijn. Het 

antwoord op de vraag in hoeverre de Eor dit ‘gat’ opvult is echter 

niet eenduidig, blijkt uit het SZW-onderzoek. Bijna alle Nederlandse 

(c)or’en hebben op enigerlei wijze een directe contactmogelijkheid 

met de raad van bestuur op concernniveau en hebben (al dan niet 

incidenteel) bovenwettelijke medezeggenschapsrechten. De rvb en 

het concernniveau zijn dus formeel gesproken niet geheel buiten 

het bereik van de (c)or geraakt. Maar het dagelijkse aanspreekpunt 

voor de (c)or (de bestuurder) is meestal lager in hiërarchie dan die 

voor de Eor. Hier voegt de Eor dus iets toe. Toch komt in ongeveer 

50 procent van de gevallen de ‘bestuurder’ voor de Eor uit de hoek 

van het hrm of p&o, bij slechts een derde is het de voorzitter van de 

raad van bestuur, de ceo. Dit geeft weer aanleiding tot twijfel of de 

Eor het ‘gat’ echt wel vult.

lokaal en Europees
In een concern dat de medezeggenschap serieus neemt, zullen lo-

kale en Europese medezeggenschap soms met dezelfde zaken bezig 

zijn. Bijvoorbeeld in het geval van een grote internationale kosten-

besparingsoperatie die lokaal 

tot reorganisaties zal leiden. 

Zowel de lokale medezeggen-

schap als de Eor zullen in dat 

geval de achtergronden van 

de operatie willen bestuderen 

om nut en noodzaak vast te 

stellen. 

In de logica van de WOR is een Nederlandse dochter van een in-

ternationaal concern zelf verantwoordelijk voor de implementatie 

van het concernbeleid in door haar zelf te nemen besluiten. Over 

deze besluiten kan de or van de dochter zonder beperkingen zijn 

bevoegdheden uitoefenen. Daarnaast is, voor zover besluiten van 

een internationaal concern tot gelding komen op het niveau van 

de dochter, in de rechtspraak erkend dat via toerekening en mede-

ondernemerschap ruimte is voor adviesrecht van de or van de doch-

ter ten aanzien van besluiten van de holding. Dat kunnen dezelfde 

besluiten zijn als ter raadpleging aan de Eor moeten worden voor-

gelegd. In de praktijk doen lokale or’en echter zelden een beroep 

op deze mogelijkheid.

De afwikkeling van de reorganisatie op lokaal niveau, zoals de 

personele gevolgen en het sociaal plan, is op de eerste plaats een 

zaak voor de lokale medezeggenschap, maar ook hier kunnen op 

Europees niveau al zaken worden geregeld, zoals gebeurd is in 

principeovereenkomsten over responsible restructuring bij Unilever 

en Philips.

Geen competentiestrijd
Het is dus te verwachten dat soms in de praktijk het werk van de  

(c)or en dat van de Eor in elkaar overlopen: transnationale aange-

legenheden hebben nationale aspecten en andersom. Dat blijkt 

ook uit het SZW-onderzoek. Dit lijkt echter niet tot een competen-

tiestrijd te leiden tussen nationale en internationale medezeggen-

schapsorganen. In de meerderheid van de gevallen wordt er bij de Sjef Stoop is werkzaam bij de Eor-service van FNV Formaat.

Onderzoek verhouding Europese en nationale medezeggenschap

Europese or heeft toegevoegde waarde

Een minderheid van de Eor’en is in de 

praktijk echt betrokken bij effectieve 

raadpleging

Vorig jaar liet het ministerie van SZW door de Eor-Service van FNV Formaat een onderzoek verrichten naar 

het functioneren van de Eor. Daarbij is ook gekeken naar de verhouding tot de nationale medezeggenschap. 

Volgens onderzoeker Sjef Stoop komt daaruit naar voren dat de Eor meer toegevoegde waarde heeft dan vaak 

wordt verondersteld.



Het Zeggenschap-consultantspanel bestaat uit Frank Beemer, Robin Colard, Thijs Glasz en Olaf Peek. Ieder nummer nemen zij een onderzoek onder de loep. Over vier 

onderdelen spreken zij een gezamenlijk oordeel uit over • de urgentie van het onderzoek, • de betrouwbaarheid van de methode, • de toegankelijkheid van de 

rapportage en• de relevantie van de resultaten. 

ONDERZOEK ONDERZOCHT

Zeggenschap – september 2009 40 Zeggenschap – september 2009 41

Goedkoop gezond eten?
Het aantal mensen dat lijdt aan chronische gezondheidsaandoeningen 

als gevolg van een ongezonde leefstijl stijgt spectaculair in Nederland. 

Dat leidt tot enorme maatschappelijke en economische problemen. 

Om van het welzijnsaspect nog maar niet te spreken. 

Met name onder bevolkingsgroepen met een lage sociaaleconomische 

status komen ziekten zoals obesitas en diabetis vaak en in toenemende 

mate voor. Een belangrijke oorzaak, naast te weinig bewegen, ligt in 

het voedingspatroon. Er wordt domweg veel te veel ongezond voedsel 

gegeten. 

Op aandringen van de Tweede Kamer was dit voor minister Klink van 

VWS een reden om de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoek te 

laten doen naar de rol van de prijs in de voedingskeuze en naar de mo-

gelijkheden om via prijsmaatregelen gezonde voeding te stimuleren. 

De conclusies laten weinig ruimte voor twijfel: de prijs is een zeer 

belangrijke factor in het kiezen van het voedsel. Ongezonde voeding 

met veel vet en suiker is goedkoper dan gezonde voeding. Dan wordt 

het voor mensen met een laag inkomen wel erg lastig om gezond te 

eten. 

Maar daar is een oplossing voor. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 

prijsmaatregelen werken. De onderzoekers hebben er twee bedacht. 

Ten eerste, maak gezonde voeding goedkoper en doe het vaker in 

de aanbieding. Dat stimuleert de keuze voor gezonde voeding. Ten 

tweede, schaf de kwantumkorting (grotere porties zijn relatief goed-

koper en verleiden tot aankoop) af. Dat leidt tot matigen.

Daar kan Klink wat mee, zou je denken. Temeer er draagvlak is. Zowel 

bedrijven als consumenten zien kansen in een actief prijsbeleid. Vooral 

bij mensen met een lager inkomen - de risicogroep voor een onge-

zonde leefstijl - blijkt het goedkoper maken van gezond voedsel tot 

aankoop te stimuleren. 

Het is daarom nogal teleurstellend dat de minister zo aarzelend rea-

geert. Vervolgonderzoek is zijn devies. In de tussentijd wijst hij op de 

eigen verantwoordelijkheid van consumenten en bedrijven. Die wil hij 

wel helpen met meer informatie over het kiezen 

voor gezonde voeding. Betere informatie, met-

een doen hoor, maar heel veel zal het niet 

helpen. Een actief prijsbeleid zou be-

ter zijn. Dat ziet Klink vooralsnog 

niet zitten. Er moet, zo schrijft 

hij, namelijk wel een heel zware reden 

zijn om als overheid te interveniëren in de 

keuze van mensen. Me dunkt dat die er is.

Griephysterie?
Al maanden waart het virus van de Mexicaanse griep rond in de me-

dia. De volksgezondheidsbevorderaars vragen bedrijven en werkne-

mers voorzorgsmaatregelen te nemen, want de griep komt, hoe dan 

ook. Horrorbeelden van een economie (nog meer) op zijn gat. En hoe 

garanderen we ons dagelijks brood (en beleg) als zoveel mensen ziek 

zijn? Daarom wordt alom geadviseerd: werk noodscenario’s uit en 

zorg dat er voldoende zeep op het toilet is. En in de afgelopen zo-

mermaanden was het dan ook niet lang wachten op de onderzoeken 

naar de reacties in bedrijven.

Zowel de Nationale Vacaturebank als Deloitte hebben onderzoek 

gedaan naar de manier waarop bedrijven met de griep omgaan (zie 

www.nationalevacaturebank.nl en www.accountancynieuws.nl). Uit 

het onderzoek van de Nationale Vacaturebank blijkt dat het nog niet 

zo makkelijk is om een pandemie tussen de oren te krijgen als het 

nog niet zichtbaar is. Werkgevers en werknemers gaan er redelijk 

luchtig mee om en als werkgevers zich wel goed voorbereiden, dan 

omzeilen veel werknemers de regels. Meer dan tweederde van de 

bedrijven werkt geen extra beleid uit en ruim 70 procent van de werk-

nemers verwacht niet dat zij de griep zullen krijgen.

Het onderzoek van Deloitte onder de financieel bestuurders van grote 

bedrijven laat een ander beeld zien. De komt naar voren dat  de CFO’s 

een omzetdaling van 3,8 procent verwachten (bij de respondenten 

gaat dat in totaal om 1,8 miljard). Bijna drie kwart van deze bedrijven 

is juist wel voorbereid op de griep. Hier krijgen we geen informatie 

over wat werknemers daar mee doen. 

Vraag is waar dat verschil tussen de onderzoeksuitkomsten vandaan 

komt. Is het de grootte van bedrijven, of wordt naar andere invul-

lingen van ‘voorbereid zijn’ gevraagd? Of hebben beide een verschil-

lende boodschap uit te dragen, van bijdragen aan een groter bewust-

zijn tot vertrouwen wekken dat je het goed kunt aanpakken?

De onduidelijkheid lijkt wel exemplarisch voor alles rond deze griep. 

Eerst leek het een groot monster, nu het blijkt de milde variant te zijn. 

Hoewel het aantal ziektegevallen snel toeneemt, 

weten we (bij het schrijven van dit stuk) nog 

steeds niet of het echt anders wordt dan 

een gewone griepepidemie.

Wat voegen deze onderzoeken 

dan toe? Tja, dat weten we pas 

over een half jaar. 

‘Nederlandse’ Eor’en op de een of andere manier samengewerkt 

met de (c)or. Dat gebeurt middels het maken van afspraken en het 

afstemmen van informatie- en raadplegingstrajecten. Doordat een 

groot deel van de Nederlandse Eor-leden eveneens een functie heb-

ben in de nationale medezeggenschap, komt de afstemming veelal 

ook impliciet tot stand.

In een kwart van de gevallen wordt er samengewerkt in gezamenlijke 

projectgroepen tussen cor en Eor. Bij fusies, overnames of afstoting 

van grote bedrijfsonderdelen blijkt dat het samenwerken in een pro-

jectgroep veel vaker voorkomt en ook resultaat oplevert. 

De nieuwe versie van de richtlijn stelt dat Eor’en voortaan in hun 

overeenkomst moeten vastleggen hoe de raadpleging van de Eor 

is gekoppeld aan de raadpleging van de nationale werknemers-

vertegenwoordigingsorganen. De Eor-overeenkomst dient vast te 

leggen hoe deze samenhang vorm krijgt. Ontbreekt deze bepaling, 

dan moet de informatie en raadpleging op beide niveaus gelijktijdig 

plaatsvinden. Het is op zichzelf begrijpelijk dat de nieuwe richtlijn 

hier aandacht aan besteedt, want in het verleden heeft het ontbre-

ken van deze duidelijkheid tot conflicten geleid die soms tot aan de 

rechter werden uitgevochten. Maar de vraag is of een bepaling in de 

Eor-overeenkomst dit zal oplossen. Onder de druk van een concrete 

situatie komen in de praktijk de Eor en de lokale vertegenwoordigin-

gen meestal tot een pragmatische coördinatie en taakverdeling. Uit 

het SZW-onderzoek bleek bijvoorbeeld dat tijdens de overnamegolf 

door private equity fondsen van 2004-2007 er werkgroepen van Eor 

en cor geformeerd werden, die door de raden van bestuur zeer fre-

quent en gedetailleerd geïnformeerd werden, en die de gelegenheid 

kregen hun visie al vooraf aan eventuele kopers duidelijk te maken. 

Maar als men dit met principeafspraken in de Eor-overeenkomst al 

wil vastleggen, dan kan dat gemakkelijk tot competentiestrijd lei-

den, terwijl de feitelijke waarde van die afspraken beperkt zal zijn. 

Het gaat hier veel meer om een leerproces. In gevallen waarbij het 

management er baat bij heeft dat de medezeggenschap snel en ef-

fectief kan werken, bijvoorbeeld bij fusie of verkoop, is er een gun-

stige voedingsbodem voor zo’n leerproces.  

Effectief middel
Het organiseren van goed functionerende medezeggenschap in in-

ternationale ondernemingen is nooit een gemakkelijke opdracht. 

Dat geldt op zowel nationaal als Europees niveau. De Eor lijkt in ieder 

geval in staat te zijn daaraan een positieve bijdrage te leveren, die 

zich langzaam verder ontwikkelt.

In vergelijking met andere instrumenten zoals het enquêterecht, 

de SER-fusiegedragsregels, of invloed via de raad van commissaris-

sen, lijkt de Eor in de Nederlandse verhoudingen een relatief vaak 

gebruikt en ook effectief middel te zijn om enig tegenwicht te geven 

aan de verloren invloed van de lokale medezeggenschap bij de in-

ternationale concerns.

Noten
1  De Europese Ondernemingsraad en de Nederlandse Medezeggenschap, 
Onderzoek voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sjef 
Stoop, Boudewijn Berentsen, John Snel, Mariëlle van der Coelen, Frank Tros. 
2008.
2  Commission Staff Working Document Accompanying The Proposal For 
A Directive Of The European Parliament And The Council on the establish-
ment of a European Works Council or a procedure in Community- scale un-
dertakings and Community-scale groups of undertakings for the purposes 
of informing and consulting employees (recasting) IMPACT ASSESSMENT, 
{COM(2008) 419} {SEC(2008) 2167}.
3  Waddington, J. (2003) What do representatives think of the practices of 
European works councils; views from six countries. In: European Journal of 
Industrial Relations, vol.9, no.3, p.303 –325.
- Waddington, J. (2006) The views of European works council representa-
tives. Data prepared for a conference entitled ‘Co-determination in a mo-
dern Europe: democratic workers’ participation or convergence at minimal 
standards’, organised by the Otto Brenner Stiftung, Bratislava, Slovakia, May 
30 – June 1, 2006.
4  Ees, Hans van, Rienk Goodijk and Arjen van Witteloostuijn. 2007. Verliest 
de medezeggenschap aansluiting? Onderzoek naar de medezeggenschaps-
structuren in hedendaagse ondernemingen. Den Haag, ministerie van 
SZW.
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In bedrijfsmatige zin zijn we gewend naar producten (en diensten) 

te kijken met een innovatiebril op: hoe kan het beter, sneller, goed-

koper, functioneler, compacter, etc. Maar als het gaat om (samen)

werken is de uitspraak: “Zo doen we dat nu eenmaal hier”, nog sche-

ring en inslag. Waarom zetten we de innovatiebril niet op als het gaat 

om de sociale kant van bedrijfsvoering? 

Onder de vlag van sociale innovatie wordt al enige tijd geïnvesteerd 

in verbetering van competenties als samenwerken en leiderschap. 

Het uitgangspunt daarbij is dat sociale innovatie in sterke mate 

bijdraagt aan productinnovatie. Volgens Janssen c.s. is dat ook 

aan te tonen: “Binnen de Nederlandse Life Sciences en Medische 

Technologie wordt ongeveer 30 procent van het innovatiesucces 

bepaald door R&D-investeringen. Daartegenover staat dat onge-

veer 70 procent van het uiteindelijke succes wordt bepaald door 

sociale innovatie – management, organisatie, en samenwerking1.” 

Dit maakt sterk inzichtelijk wat het belang is van sociale innova-

tie. In het rapport van Janssen is het leeuwendeel van de adviezen 

om meer rendement te behalen gericht op investeren in (externe) 

samenwerking, dynamisch management, flexibel organiseren en 

ondernemerschap. Nu kan de vraag worden gesteld in hoeverre de 

resultaten voor Life Sciences en Medische Technologie gelden voor 

andere branches. Wij veronderstellen dat daar voor onderwerpen als 

management, organisatievormen, ondernemerschap en samenwer-

king geen wezenlijke verschillen tussen zitten. En gezien het grote 

verschil in percentage dat bijdraagt aan succes (30 versus 70), gaan 

wij ervan uit dat bij andere bedrijfstakken langs de weg van sociale 

innovatie veel winst valt te boeken. 

Ondergeschoven kindje
In de praktijk zien wij echter dat sociale innovatie als eerste sneuvelt 

bij bezuinigingen, of als eerste het onderspit moet delven omdat de 

resultaten uitblijven of halfzacht zijn. Zeker in crisistijd is er weinig 

ruimte voor de sociale kanten van bedrijfsvoering: het hoofd moet 

boven water worden gehouden. De teneur is dat sociale innovatie 

niet leidt tot datgene wat het belooft: verbetering. Daardoor ontstaat 

er een vreemde paradox: sociale innovatie heeft als ondergeschoven 

kindje snel resultaten nodig, maar om succesvol te zijn heeft sociale 

innovatie juist tijd nodig.  

Toch hebben de critici wel een punt. Sociale innovatie streeft twee 

doelen na. Enerzijds moet het leiden tot een hogere productiviteit 

en tot innovatie, anderzijds streeft het naar meer werkplezier en 

tevredenheid bij het personeel. Deze doelstellingen moeten in de 

realisatie versterkend op elkaar inwerken. In de praktijk zien wij 

echter de neiging om één van de doelstellingen te verkiezen boven 

de ander. Verandering en arbeidsproductiviteit van de organisatie 

worden boven alles gezet en de ongemakken ervan voor de mede-

werkers worden ‘zoveel mogelijk verholpen’. Het gevolg hiervan is 

dat medewerkers niet mee willen werken, en er heel wat af wordt 

gepraat in plaats van dat er een verandering wordt gerealiseerd. 

Daardoor mislukken veel van dat soort projecten. Een andere in-

steek is te vertrekken bij de medewerkers. Als die met meer ple-

zier werken, volgt daarop vanzelf een betere productiviteit. Uit 

onderzoek weten we inderdaad allang dat er een verband bestaat 

tussen arbeidstevredenheid en productiviteit. Maar het is geen 

vanzelfsprekende relatie. Arbeidstevredenheid leidt niet ‘auto-

matisch’ tot een hogere productiviteit, er zullen wel degelijk produc-

tiviteitsdoelen gesteld moeten worden. Gebeurt dat niet, dan is er 

geen productiviteitsstijging en leidt dat tot onvrede bij het bedrijf.

Tot slot zijn er ook organisaties die wel beide doelstellingen trachten 

te realiseren. Dan zien we dat leiderschap en leiderschapsontwik-

keling de insteek is. Het management wordt geacht de gewenste 

veranderingen te initiëren en te realiseren. Zij is verantwoordelijk 

voor zowel meer tevredenheid bij de medewerkers als een hogere 

productiviteit. Een dergelijke aanpak is vaak in eerste instantie suc-

cesvol. Er komt energie vrij om zaken opnieuw te bezien en anders 

aan te pakken. Dit sneuvelt meestal bij het vertrek van de manager. 

Niet zelden geldt namelijk in dezelfde organisatie het beleid dat 

managers maximaal drie jaar op een plek mogen zitten. Of door de 

komst van een nieuwe directeur waait er weer een andere wind en 

verandert enthousiasme in teleurstelling, of zelfs cynisme. 

Het is dus nog niet zo gemakkelijk om sociale innovatie langdurig 

succesvol te laten bijdragen aan verandering en innovatie in een 

bedrijf. 

Omkering
Een geslaagde aanpak voor sociale innovatie vraagt om een omke-

ring van de huidige manier van kijken. Niet de technologie is het 

startpunt, niet de groep werknemers of leiderschap, maar de veran-

der- en vernieuwingsbereidheid van het individu. Van daaruit wordt 

gewerkt aan de opbouw van een succesvolle verandering. Innovatie 

begint dus bij de medewerker zelf.

In veel veranderingstrajecten zien we dat werknemers van hoog tot 

laag in de organisatie wel doordrongen zijn van het feit dat vernieu-

wing zeer nuttig, dan wel noodzakelijk is. De problemen komen bij 

de concretisering van doelen en de formulering van instrumenten. 

Hoe krijg je het voor elkaar dat alle belangen daar evenwichtig in 

zijn geformuleerd? En vooral, hoe krijg je de werknemer en leiding-

gevende zover dat zij de verandering echt willen realiseren? Het 

van bovenaf invoeren van nieuwe concepten die het werk van de 

werknemers veraangenamen, zijn vaak tot mislukken gedoemd. In 

een bedrijf waar besloten werd dat werknemers zichzelf mochten 

inroosteren, bleek dat niet te werken omdat ze niet gediend waren 

van het werken in andere teams. Bij een ander bedrijf vertelde een 

medewerker dat hij heus wel inzag dat multi-inzetbaarheid zijn werk 

kon verrijken, maar hij kon zich niet aan de indruk onttrekken dat 

hij daarmee ook de rotklussen kreeg. Het terugvallen naar de oude 

situatie blijft hierdoor erg aanlokkelijk. 

drie invalshoeken
De vraag is dan hoe het wel lukt om werknemers veranderings-

bereid te krijgen en te houden. De sleutel ligt bij die werknemer 

zelf. Daarbij onderscheiden we drie invalshoeken. De eerste is de 

wens tot ontwikkeling en ontplooiing van de werknemer. Die is nu 

vaak ver te zoeken, maar dat is niet verwonderlijk. Het grootste 

deel van de huidige werknemerspopulatie is opgegroeid met het 

idee dat ontwikkeling in werk serieel geschakeld is: eerst school, 

dan werk. Ook de organisatie van het werk is er vaak op gericht 

om ontwikkeling beperkt vorm te geven. Slechts een klein deel 

van de werknemers wordt uitgenodigd om echt ontwikkeling door 

te maken, en die vertaalt zich dan meestal in het opleiden van de 

leidinggevende. Zolang de werknemer primair wordt benaderd als 

een radertje in het bedrijf – en die benadering is zeer diep ingesle-

ten - is ontwikkeling gericht op beter functioneren als onderdeel 

van de machine.  

De tweede invalshoek is vakmanschap: de professionaliteit van het 

werk. Werknemers zijn trots op hun werk. Als ze collega’s tegenko-

men met hetzelfde vak of dezelfde functie, praten ze honderduit over 

de ins en outs van hun werkzaamheden. Dat kan verder worden ge-

stimuleerd door niet de beperkte taak, maar de volledige productie 

of dienstverlening als uitgangspunt te nemen. Werknemers in een 

autofabriek zijn betrokken bij het gewenste eindproduct, niet bij 

de deelhandeling. En beleidsmedewerkers moeten zich niet alleen 

Robin Colard en Margriet van de Kamp zijn werkzaam bij Linxx respectievelijk 

bij van Kamp Coaching – Training & Advies.

Veranderen begint bij de werknemer

Waarom sociale innovatie vaak mislukt
Verhoging van de productiviteit door vernieuwing in het sociaal beleid, sociale innovatie, mislukt vaak doordat 

er teveel nadruk op één van twee wordt gelegd. Volgens Robin Colard en Margriet van de Kamp is er meer kans op 

succes als de individuele werknemer centraal komt te staan. Het gaat dan om zijn ontwikkeling, het vakman-

schap, en de bijdrage aan de productiviteitsdoelen van het bedrijf.
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inhoudelijk bekwamen, maar zich ook verdiepen in de bestuurlijke 

context. 

De derde invalshoek is de individuele bijdrage van de medewerker 

aan het team en aan het bedrijf. Daarbij gaat het om zowel de sociale 

als de productieve aspecten. Vaak wordt de individuele bijdrage aan 

een project weggeorganiseerd in lijstjes en punten. De kern van het 

werk is dat werknemers duidelijkheid hebben over welke bijdrage 

zij kunnen leveren, zowel aan het team als aan het bedrijf. Dat is 

niet makkelijk te meten, en als het al te meten is, dan is er nog maar 

weinig idioom om daar een zinvol gesprek over te voeren. Toch is 

het noodzakelijk.

Het tegelijkertijd inzetten op deze drie invalshoeken geeft aanlei-

ding tot een steeds hernieuwde kijk op het eigen werk, en levert de 

bouwstenen om de veranderingsbereidheid te vergroten. Maar dan 

gaat het nog steeds niet vanzelf, want de afgelopen decennia is er 

veel vastgeroest.

Taakomschrijving aanpakken
Innovatie is er op gericht om 

verandering en verbetering 

een belangrijk onderdeel van 

het werk te maken. Dat lukt 

alleen als de werknemer dat 

wil en als de werknemer de 

mogelijkheid krijgt die veran-

dering (mede) vorm te geven. 

Het faciliteren en ondersteunen daarvan kan langs de drie invalshoe-

ken plaatsvinden. Het individu wordt met een specifieke vorm van 

coaching op het spoor van ontwikkeling gezet. Door de ontwikke-

lingsvraag neer te leggen bij de werknemer zelf, wordt duidelijk dat 

de verantwoordelijkheid daarvoor bij die werknemer ligt. Dat houdt 

in dat coaching is gericht op zelf-innovatie: kijk met de innovatiebril 

naar jezelf in jouw functie en jouw team. Overigens leert de ervaring 

dat dit er soms voor zorgt dat de medewerker zich gaat richten op 

nieuwe uitdagingen buiten de organisatie. Naast het ondersteunen 

van die gesprekken, is het van belang het werk zodanig in te richten 

dat de individuele ontwikkeling ook in praktijk gebracht kan worden. 

Dit vraagt nogal wat van de organisatie. Rigiditeiten zoals strakke 

taakomschrijvingen moeten worden aangepakt. En dat sluit aan bij 

de ontwikkeling van vakmanschap. Werknemers worden in contact 

gebracht met vakgenoten en via intervisie gestimuleerd zich te rich-

ten op de volledige professionaliteit van hun werk. De organisatie 

van het werk kan hiermee voor een belangrijk deel los komen te 

staan van de strakke handelingsindeling die veel bedrijven kennen 

(bijvoorbeeld de bediener, afruimer, afrekenaar in een restaurant).

Maar er hoort ook boter bij de vis! Er moeten successen behaald 

worden en dat lukt alleen door vooraf ook productiviteitseisen en 

sociale omgangsvormen af te spreken. Dat kan op projectbasis of 

op teambasis, maar er moet helderheid zijn over de gezamenlijke 

prestatie. Het moet duidelijk worden welke bijdrage ontwikkeling en 

vakmanschap leveren aan het vernieuwen van de organisatie van het 

werk en de producten of diensten die geleverd worden. 

leidingkrijgenden
Bij het koppelen van innovatie bij de werknemer aan productiviteits-

doelen is de rol van de leidinggevende essentieel. Hele bibliothe-

ken zijn daar al over volgeschreven. Coachend leiderschap, waarbij 

minder gestuurd wordt op controle en mensen juist gestimuleerd 

worden zelf initiatief te nemen, is populair. In de praktijk zijn er toch 

veel klachten. Niet zo gek, want de leidinggevende wordt vaak met 

moeilijke doelstellingen opgezadeld. Maar hierin speelt de mede-

werker, de leidingkrijgende, ook een rol. Want het is niet goed of 

het deugt niet. Teveel sturing en controle is niet goed, te weinig ook 

niet en er zit maar bijzonder weinig tussenin. Hoe kan dat worden 

verbeterd?

Leidinggeven en –krijgen vraagt nieuw vakmanschap en duidelijke 

afspraken over de manier van 

aansturen die is gewenst. Niet 

de leidinggevende, maar de 

leidingkrijgende komt centraal 

te staan. Binnen de kaders die 

worden gesteld aan productivi-

teit en sociale omgang, geven 

de leidingkrijgenden aan wat 

voor soort leiding ze willen. De verhouding tussen de twee wordt 

hierdoor helderder, en verantwoordelijkheid voor resultaten is een 

levend onderdeel van onderlinge samenwerking in tegenstelling tot 

een papieren waarheid van een taakomschrijving. 

Kans op succes
Wij zijn er stellig van overtuigd dat sociale innovatie in hoge mate 

bijdraagt aan een geslaagde verandering binnen een organisatie. 

Wij zijn alleen niet zo onder de indruk van de huidige werkwijzen 

om sociale innovatie succesvol te laten zijn. Een aanpak vanuit de 

veranderingsbereidheid van het individu gericht op zelf-innovatie, 

vakmanschap en op verantwoordelijkheid voor teamprestatie biedt 

meer kans op succes. Het resultaat is niet alleen een betere pro-

ductiviteit of dienstverlening en meer werkplezier, maar ook dat 

er een gezamenlijke werkwijze ontstaat om als vanzelfsprekend 

naar de organisatie van het werk te kijken en de eigen verantwoor-

delijkheid daarin te nemen. En dat is de pure winst van sociale 

innovatie! 

Noten
1  Dr. J.J.P. Jansen, Dr. Ir. V. van de Vrande, Prof. Dr. H.W. Volberda,  “Meer Rendement 
uit R&D. Nederlandse Life Sciences en Medische Technologie”, Rotterdam School of 
Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, juni 2008.
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l O O N W I j Z E r
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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INTERNATIONAAL
SIgNalEMENT
Op deze pagina signaleert Marc van der Meer opvallende internationale publicaties.

lErEN OP dE 
WErKPlEK

In deze periode van economische neergang 

is het vraagstuk van het leren tijdens het werk 

volop in discussie. Ondank het belang van 

een leven lang leren is dit thema maar matig 

ontwikkeld. Tegelijkertijd vragen voortdu-

rende organisatorische aanpassingen om 

andere inzetbaarheid van medewerkers. Een 

belangrijk inzicht is dat het leren heel vaak 

uitstekend op het werk kan plaatsvinden, en 

soms beter dan in scholen. 

Recentelijk heeft de Commissie Leren en 

Werken onder leiding van Rogier van Boxtel 

een interessant rapport afgeleverd waar zij 

enkele verstandige voorstellen doet voor 

een verbetering van de leercultuur in be-

drijven. Dat begrip is goed gemunt omdat 

het aangeeft dat in de ene werkomgeving 

veel gemakkelijker kennis wordt gedeeld 

en opgepikt dan in de andere. Leercultuur 

wordt ook kort genoemd in een internatio-

nale studie naar het leerpotentieel van de 

arbeidsorganisatie. Het gaat hier zowel om 

technische hulpmiddelen als om menselijke 

verhoudingen binnen en tussen afdelingen, 

die het leren op het werk bevorderen.  

In het boek ‘The learning potential of the 

workplace’ geven de Nederlandse hoog-

leraren Wim Nijhof en Loek Nieuwenhuis 

verschillende Europese, Amerikaanse en 

Australische auteurs het woord over het 

werkplekleren. Zij geven economische en 

organisatiekundige beschouwingen over 

de mogelijkheid het leren in het werk vorm 

te geven. Kern van de zaak is dat leren niet 

alleen als een individuele kwestie wordt ge-

zien, al spelen de persoonlijke ambities en 

motivaties van medewerkers wel een belang-

rijke rol. Het gaat erom dat de organisatie 

het leren kan bevorderen, door het werk 

slimmer te organiseren, en de impliciete 

kennis en vaardigheden van medewerkers te 

expliciteren en te delen met anderen. Aldus 

biedt de werkomgeving de mogelijkheid in-

formele uitwisseling te combineren met for-

mele scholing, voor individuele en groepen 

medewerkers, die van en met elkaar kunnen 

leren. 

In het boek zijn enkele empirische hoofd-

stukken opgenomen waarin verslag wordt 

gedaan hoe medewerkers in organisaties 

leren, welke kennis zij gebruiken, en wat 

daarbij de bijdrage van de organisatie is waar 

zij werkzaam zijn. Daarnaast zijn er studies 

opgenomen van het aanleren van competen-

ties in de zorg en in consultancy-onderne-

mingen. Ook het belang van computer-skills en 

e-learning komt aan bod. 

Minder goed ontwikkeld is de vraag naar 

het bereik van het midden- en kleinbedrijf. 

Precies in dat soort organisaties waar men-

sen niet gemakkelijk een dag gemist kunnen 

worden, is de vraag naar de ontwikkeling van 

de leercultuur actueel. Op dit punt stelt het 

boek dat werkomgevingen meestal een be-

perkte, en niet een uitvoerige leeromgeving 

opleveren (p.43). In het laatste hoofdstuk 

stellen Nieuwenhuis en Van Woerkom in 

dat verband, dat er in ondernemingen vaak 

een belangenstrijd bestaat. Het antwoord op 

de vraag wie wordt geschoold, wordt bezien 

vanuit de verschillende belangen die in het 

spel zijn: van de jongere die opgeleid moet 

worden, de afdeling die goed moet draaien, 

de organisatie die zich ook moet ontwikke-

len en innoveren, tot de groei van alle mede-

werkers. Dit opent terecht het debat naar de 

prikkels die de sociale omgeving biedt om te 

leren. De bovengenoemde Commissie Van 

Boxtel is daarover duidelijk: zonder hulp van 

buiten lukt het niet. 

Wim J Nijhof en Loek Nieuwenhuis, The 

learning potential of the workplace, Sense pub-

lishers, 2008. 

Bij velen bestaat het beeld dat privatisering 

een korte periode van onzekerheid oplevert, 

maar dat daarna in de private bedrijven de 

rust in zekere mate weerkeert. Klopt dit 

beeld met de werkelijkheid? Op basis van 

Loonwijzer-data verzameld van januari tot en 

met december 2008 gaan we dit na voor vijf 

EU-landen: België, Duitsland, Nederland, 

Polen en Groot-Brittannië, en voor een be-

drijfstak waarin privatisering aan de orde 

van de dag is: de energiesector. Daaronder 

vallen de gas- en elektriciteitsbedrijven, de 

stadsverwarming, de windmolenparken en 

biogaswinning, de waterbedrijven en de wa-

terzuivering. 

Van de werknemers in de Belgische ener-

giesector zegt ruim 90 procent van de 

Loonwijzer-respondenten in een privaat be-

drijf te werken. Van de kleine groep werkne-

mers in publieke energiebedrijven verwacht 

de helft in het komende jaar ontslagen of 

reorganisaties in hun bedrijf, dus bepaald 

nog geen stabilisatie. Onder de grote meer-

derheid van werknemers in private bedrijven 

verwacht juist maar 10 procent ontslagen of 

reorganisaties. Zij gaan dus uit van een sta-

biele toestand.

In Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië 

geeft steeds ongeveer 80 procent aan dat ze 

in een private onderneming werken. Hun 

verwachtingen voor het komend jaar lo-

pen evenwel uiteen. Zowel in Duitsland als 

in Engeland verwachten nogal wat werk-

nemers (30 tot 45 procent) in beide typen 

energiebedrijven ontslagen of reorgani-

saties. Kennelijk is stabilisatie van werk-

gelegenheid en bedrijfsvoering daar nog 

niet aan de orde. En dat terwijl er vooral in 

Groot-Brittannië het afgelopen jaar al veel 

is gereorganiseerd. In Nederland lijkt de 

situatie anders. Slechts 10 procent van de 

werknemers in publieke energiebedrijven 

en 20 procent van hun collega’s in private 

bedrijven verwachten ontslagen of reorga-

nisaties in het komende jaar. En dat terwijl 

er hier het afgelopen jaar ongeveer even 

veel is gereorganiseerd als in Duitsland, en 

minder dan in Groot-Brittannië. Conclusie: 

of de Nederlandse energiemarkt is minder 

roerig dan die in de omringende landen, of 

de Nederlandse werknemers zijn gewoon 

optimistischer dan hun collega’s daar, of 

allebei.

Polen is het buitenbeentje. Daar geeft een 

derde van de respondenten aan dat ze in een 

privaat bedrijf werken, hetgeen klopt met de 

situatie op de Poolse energiemarkt. In beide 

typen bedrijven, maar vooral in private be-

drijven, verwachten veel Poolse werknemers 

ontslagen of reorganisaties. En dat terwijl ze 

het afgelopen jaar, opnieuw vooral in private 

bedrijven, al vaak reorganisaties signaleer-

den. Stabiliteit op de energiemarkt en in de 

bedrijfsvoering van energiebedrijven, privaat 

maar ook publiek, het lijkt in Polen nog ver 

te zoeken. Reorganisaties in het recente ver-

leden bieden zeker daar bepaald geen garan-

tie voor een rustige toekomst. 

Percentage dat ontslag of reorganisaties ver-
wacht in de eigen organisatie in het komende 
jaar, uitgesplitst per land en naar publieke/pri-
vate organisatie. 

Bron: Ongewogen WageIndicator data, selectie werk-
nemers in de energiesector, januari 2008 – december 

2008
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22 september

De gezonde werkvloer

Van de volwassenen heeft 47 procent over-

gewicht en 11 procent obesitas. De gevolgen 

zijn ook op het werk groot: ziekteverzuim 

en werknemers die vervroegd het bedrijf 

verlaten wegens ziekte. De kosten van het 

productiviteitsverlies belopen naar schatting 

zo’n 2 miljard euro per jaar. Om hier wat aan 

te doen is het belangrijk een gezonde leef-

stijl op de werkvloer bespreekbaar te ma-

ken. Daarom organiseren de Stichting van 

de Arbeid en het Convenant Overgewicht dit 

symposium, waarin ervaringen uit de prak-

tijk de revue passeren.  

Locatie: SER-gebouw Den Haag, 14.30- 

18.00 uur

Kosten: gratis

Aanmelden: www.stvda.nl

14 oktober

Arbeid in crisis?

De urgentie van veranderingen in arbeid en 

arbeidsmarkt is volgens velen groter dan ooit. 

De centrale vraag van deze conferentie is: wat 

kunnen we leren van 25 jaar onderzoek en 

beleid rond arbeid en arbeidsmarkt voor de 

aanpak van de huidige crisis en voor het be-

leid en het onderzoek in de komende jaren? 

Stichting De Nederlandse ArbeidsmarktDag 

en Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 

nodigen onderzoekers en beleidsmakers 

op het terrein van arbeidsvraagstukken in 

Nederland en Vlaanderen van harte uit om 

te luisteren naar onder meer Coen Teulings 

(CPB) en Alexander Rinnooy Kan (SER).

Locatie: SER-gebouw Den Haag

Prijs: € 200.

Aanmelden en informatie: www.arbeidscon-

ferentie.nl/article/2

Werknemers zijn hoger opgeleid, minder af-

hankelijk, mondiger en ongrijpbaarder voor 

bedrijven door het toegenomen belang van 

kennis en informatie. Tegelijkertijd opere-

ren bedrijven in complexere en steeds min-

der voorspelbare markten. Dit betekent dat 

werknemers meer vrije ruimte hebben voor 

hun handelen. Maar gebruiken werknemers 

deze toegenomen vrije ruimte ook in het 

belang van het bedrijf ? Weten ze wel wat de 

strategische doelstellingen van het bedrijf 

zijn? En meer in het algemeen: slagen be-

drijven er in om werknemers uit te dagen en 

prettig te laten werken? In het licht van deze 

vragen valt vooral op dat het personeelsbe-

leid van veel bedrijven in de loop van de tijd 

relatief weinig veranderd is en dus achter-

blijft bij deze ontwikkelingen.

Hoewel in Nederland nog vrij onbekend, is 

werknemersaandeelhouderschap volgens 

auteur Erik Kaarsemaker in meerdere op-

zichten een gepast instrument. Werknemers 

raken werknemers op een andere manier 

betrokken bij het bedrijf. De gevolgen 

hiervan worden in het boek beschreven. 

Allereerst wordt dieper ingegaan op het fe-

nomeen werknemersaandeelhouderschap. 

Vervolgens wordt een onderzoek bij bedrij-

ven in Nederland beschreven. Tenslotte pas-

seren diverse praktijkvoorbeelden de revue.

Werknemersaandeelhouderschap in Nederland, 

Eric Kaarsemaker, ISBN 9789023245308, 

prijs € 24,95, Uitgeverij Van Gorcum tel. 

0592-379555, www.vangorcum.nl

Werknemersaandeelhouderschap

Agenda


