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werknemers die van over de nationale grenzen, soms voor een week, 

soms voor een maand op de bouwplek werkzaam waren?

Het streven naar bedrijfstakeigen voorzieningen op het terrein van 

de vakopleiding en de veiligheid op de werkplek kon met kracht 

worden onderbouwd. Geëist werd een paritair veiligheidscomité 

voor de duur van het project. De eisen werden niet ingewilligd en 

dit leidde in september 1988 tot het uitroepen van een algemene 

staking. Ingrijpen van de regionale overheid, met een beroep op de 

urgentie ‘omdat de voltooiing van de werken in gevaar zou kunnen 

komen’, voorkwam dit. Tegelijkertijd werden de meeste eisen inge-

willigd. Het leidde bovendien tot bijkomende werkgeversverplich-

tingen bij tijdelijke contracten, waardoor deze minder aantrekkelijk 

werden. In de nasleep kwamen de bonden en de twee belangrijkste 

hoofdaannemers allerlei afspraken overeen variërend van informele 

arbitrage tot vakbondsbetrokkenheid en toegang tot de werken bij 

de naleving van veiligheid en gezondheidsvoorschriften. Ook werd 

door partijen een gezamenlijk instituut voor de vakopleiding opge-

richt in de Catalaanse regio. 

Het resultaat van dit alles is volgens arbeidsmarktdeskundigen aan-

zienlijk. Allereerst was (tussen 1987 en de aflevering in 1992) sprake 

van een voor de Spaanse bouw relatief laag aantal arbeidsongevallen 

(waarvan overigens twaalf met dodelijke afloop). De sociale vrede 

na 1988 maakte de olympische bouwplaats tot een voorbeeld voor 

de rest van de sector. Het ontwikkelde overleg vormde de basis voor 

de in 1992 overeengekomen nationale cao. Alleen de strijd tegen de 

flexibele, tijdelijke contracten en voor de verbetering van de positie 

van slecht betaalde, gedetacheerde buitenlandse werknemers was 

minder succesvol. De stad Barcelona greep, onder aanvoering van 

een socialistische burgemeester, de Olympische Spelen aan voor een 

renovatie en vernieuwing van de stad op ongekende schaal. Grote 

delen van het verwaarloosde haven- en industriebekken werden ge-

sloopt en bebouwd met nieuwbouw, eerst voor het olympisch dorp, 

later om te zetten in sociale 

woningbouw. De kosten met 

de nodige overschrijdingen 

liepen gigantisch op, maar het 

aanzicht veranderde totaal in 

een moderne en dynamische 

stad. De directe olympische 

infrastructuur nam uiteinde-

lijk slechts 10% van de kosten 

in beslag. 

Privaat gefinancierd
De plannen om Atalanta 1996 

aan te grijpen voor een groot-

scheepse organising-cam-

pagne ontstonden al in 1991. 

Het ging hier om de eerste Spelen die volledig privaat gefinancierd 

zouden worden. In een vroeg stadium vond zonder resultaat overleg 

plaats tussen de bonden en het organiserend comité. Demonstraties 

en een comité ‘Rechtvaardige Banen’ zetten de eisen kracht bij en 

tijdens de kerstdagen van 1992 presenteerden de gezamenlijke 

bonden het olympisch comité een wensenlijst: werk tegen normale 

lonen, voorzieningen voor scholing en veiligheid, goede pensioen-

afspraken. De acties leidden tot grote druk van de vicepresident van 

het olympisch bestuur in eigen persoon op individuele vakbonds-

bestuurders. De lokale gemeenschap en de kerkgemeenschappen 

zorgden echter voor een onontbeerlijke steun. Uiteindelijk werd, 

kort voor de grondwerkzaamheden begonnen, het terrein van het 

olympisch complex bezet vanwege het uitblijven van een overeen-

komst. Het gevolg was grootscheepse media-aandacht voor het ten-

tenkamp en voor de gestelde eisen. Een dag voor de schop de grond 

in ging tekenden partijen een akkoord dat de basis vormde voor de 

latere tijdige oplevering. 

voorbeeldproject
Sydney 2000 gaat mogelijk de geschiedenis in als een voorbeeldpro-

ject. De bouw gebeurde tijdig, met relatief gunstige arbeidsverhou-

dingen en zonder veel kostenoverschrijdingen. De Labourregering 

had voor dit grootste bouwproject in de Australische geschiedenis 

een Olympische Coördinerende Autoriteit in het leven geroepen die 

vanaf 1995 verantwoordelijk werd voor de bouw van de sportaccom-

modaties, het olympisch dorp en een mediapark, met de daarbij 

behorende infrastructuur. Eind 1999, negen maanden voor de start 

van de spelen, werd alles opgeleverd. Bij de start ondertekenden de 

overheid en de vakbeweging een memorandum met een gedrags-

code en een arbitrage- en conflictregeling. De werkzaamheden ston-

den sterk in het teken van de samenwerking tussen de overheid, de 

betrokken private partijen en ondernemingen en de bonden. In de 

Het plan om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen 

is tot nu toe met gemengde gevoelens onthaald. Tijden van eco-

nomische crisis zijn natuurlijk niet gunstig voor dergelijke mega-

projecten. Er is een organisatie, Olympisch Vuur genaamd, onder 

aanvoering van Camiel Eurlings, en er is een Olympisch Plan 2028. 

Maar verder kan het voornemen nog op weinig enthousiasme re-

kenen, ook niet van de zijde van het bedrijfsleven. Toch menen de 

initiatiefnemers dat de spelen relatief risicovrij kunnen worden ge-

organiseerd, onder meer omdat ze er van uitgaan dat een groot deel 

van de infrastructuur voorhanden is. Voorlopige cijfers spreken van 

4 miljard euro operationele kosten waarvan het IOC de helft betaalt. 

En, volgens de Nederlandse initiatiefnemers, alle vanaf 1984 geor-

ganiseerde Spelen zijn winstgevend geweest.

Voorafgaand aan Londen 2012 heeft het ‘European Institute for 

Construction Labour Research’ (CLR) de ervaringen met de laatste 

zes Olympische Spelen opgetekend. Onderzocht is welke betekenis 

de spelen vanaf Barcelona hebben gehad vanuit sociaaleconomisch 

oogpunt, werkgelegenheid en langetermijnperspectief. Gekeken is 

daarbij naar de tewerkstelling, de mogelijkheid werklozen te scho-

len en stadsdelen die aan een opknapbeurt toe zijn te reanimeren. 

Tevens is gerapporteerd over de vakbondssamenwerking bij derge-

lijke grote projecten, die per definitie worden gekenmerkt door een 

aanwezigheid van grote aantallen buitenlandse werknemers. 

belangenbehartiging
Geredeneerd vanuit de belangenbehartiging van werknemers stellen 

projecten van deze omvang de vakbeweging voor grote uitdagingen; 

ze bieden echter ook uitgelezen mogelijkheden. Voor werknemers 

zijn er zowel kansen als risico’s. Er is perspectief op enkele jaren 

werkgelegenheid voor een betrekkelijk grote groep werknemers, 

met de daarbij behorende vergroting van de vakbekwaamheid. Het 

gaat echter ook om projecten waarbij altijd sprake is van een grote 

tijds- en werkdruk, met alle gevolgen van dien voor een verhoogd 

risico op arbeidsongevallen. Het organiseren van de belangenbehar-

tiging van een voortdurende wisselende populatie van werknemers 

uit binnen- en buitenland, van een aaneenschakeling van hoofd-

ondernemingen en onderaannemers, behorend tot verschillende 

bedrijfstakken en met zeer uiteenlopende arbeidsvoorwaarden en 

arbeidscontracten is niet eenvoudig. Maar meestal gaat het om 

slechts een klant (in dit geval het IOC met het bijbehorende nati-

onale comité) die bovendien gevoelig is voor negatieve publiciteit. 

Er doen zich nieuwe mogelijkheden voor in de samenwerking tus-

sen bonden, werkgevers en klant op het terrein van de vakopleiding 

en bijscholing. Soms is sprake van innovatie op het terrein van het 

arbeidsvoorwaardenoverleg of de medezeggenschap. De tijdsdruk 

kan bovendien in het voordeel werken wanneer arbeidsconflicten 

dreigen. 

aanzienlijk resultaat
De mogelijkheden van de Olympische Spelen in Barcelona 1992 wer-

den door de Spaanse bouwbonden optimaal benut. Zij waren eind 

jaren ‘80 in de slag voor de afsluiting van de eerste landelijke cao 

voor de bouwsector in de post-Franco periode. Spanje kwam uit een 

diepe bouwcrisis (tussen 1975 en 1985), die had geleid tot een verlies 

aan werkgelegenheid van ongeveer 35% en tot een afbrokkeling van 

de arbeidsverhoudingen. De industrie had een zeer slecht imago 

en de cao-partijen stonden vaak lijnrecht tegenover elkaar in het 

gangbare regionale arbeidsvoorwaardenoverleg, met regelmatig 

stakingen tot gevolg. Het olympisch project vormde een uitgelezen 

kans om te werken aan betere arbeidsvoorwaarden. De bonden gre-

pen dat aan, niet alleen voor hogere lonen, maar vooral ook voor een 

versterking van de rechtspositie van werknemers en tegen de groei 

van losse arbeidscontracten. Geconfronteerd met tal van al of niet 

gespecialiseerde hoofd- en onderaannemers gingen zij via de olym-

pische bouwlocaties druk uitoefenen op de werkgeversorganisaties. 

Naleving van de overeenkomsten kon uiteraard moeilijk worden ge-

garandeerd op die bouwlocaties en dat werd een extra argument om 

te streven naar een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst 

voor de hele sector. Tevens lag hier de bakermat van het latere deta-

cheringdebat in Europa; immers, hoe de naleving te garanderen voor Jan Cremers is onderzoeker bij AIAS.

Sociaaleconomisch onderzoek naar zomerspelen 

olympisch vuur of alleen maar duur?
Eind juli starten de Olympische Spelen in Londen, en Nederland heeft ambities de Spelen in 2028 de organiseren. 

Dat zijn immense projecten, waar veel geld in omgaat en waar vaak onder hoge tijdsdruk moet worden gewerkt. 

Dat levert ook kansen op voor werknemers en vakbonden, zo blijkt uit onderzoek naar de laatste zes zomerspe-

len. Jan Cremers doet verslag.
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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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In welke mate verwachten werknemers dat 

zij over een jaar niet meer bij hun huidige 

werkgever werken? En is dat veranderd in de 

afgelopen jaren? Grafiek 1 laat de resultaten 

zien. Daaruit blijkt dat naarmate een werk-

nemer jonger is, hij/zij vaker verwacht over 

een jaar niet meer bij de huidige werkgever 

te werken. In 2008 verwachtte drie op de tien 

werknemers van 29 jaar of jonger dat ze niet 

meer bij hun werkgever zouden werken. In 

het eerste kwartaal van 2012 is dit opgelo-

pen tot bijna vier op de tien. Voor 50-plus-

sers liggen deze percentages veel lager, maar 

ze vertonen vanaf 2010 eenzelfde stijging. In 

2008 verwachtte ruim één op de tien oudere 

werknemers niet meer bij de huidige werk-

gever te werken, in 2012 is dit opgelopen tot 

ruim twee op de tien. De uitkomsten voor 

de dertigers en veertigers zitten tussen beide 

groepen in. De dertigers laten daarbij het-

zelfde stijgende patroon zien, maar de veer-

tigers niet. Zij verwachten in het eerste kwar-

taal 2012 juist vaker dat ze nog wel bij hun 

werkgever zullen werken. Op de veertigers 

na lijkt de crisis van invloed: de onzekerheid 

over de baan neemt toe. Opvallend is dat dit 

zich vooral na 2010 voordoet, als de werk-

loosheid oploopt. De eerdere verslechtering 

van de economische situatie in 2008-2009 

heeft minder invloed gehad.

In grafiek 2 zijn de redenen uitgesplitst 

waarom werknemers verwachten dat ze niet 

meer bij hun huidige werkgever werken. 

Ontslag of afloop tijdelijk contract vertoont 

een stijgende lijn, van ruim 10% van de re-

denen naar bijna 30%. Daarentegen neemt 

de groep ‘overige reden‘ af. In deze groep 

vallen mensen die weer een opleiding gaan 

volgen, die voor de kinderen gaan zorgen, 

die op reis gaan, en dergelijke. Voor deze 

alternatieven is in de crisis klaarblijkelijk 

minder ruimte. De groep ‘pensioen’ zien we 

licht toenemen, vermoedelijk omdat ook in 

de Loonwijzer de babyboomers met pensi-

oen gaan. Daarentegen wordt de groep klei-

ner die vrijwillig naar een andere werkgever 

denkt over te stappen. Van eerdere econo-

mische crises weten we al dat de vrijwillige 

mobiliteit van werknemers tussen werkge-

vers minder wordt. Dat zien we ook in deze 

Loonwijzer-uitkomsten terug.

Grafiek 1 Percentage werknemers dat verwacht 
over een jaar niet meer bij de huidige werkgever 
te werken, uitgesplitst naar leeftijd en naar ka-
lenderjaar. 
 
Bron: Loonwijzer data januari 2008 - april 2012, 
selectie: werknemers 15-65 jaar. N= 24.751. 
Ongewogen data.

Grafiek 2  Verdeling van redenen waarom men ver-
wacht volgend jaar niet meer bij de huidige werk-
gever te werken, uitgesplitst naar kalenderjaar. 

Bron: Loonwijzer data januari 2008 - april 2012, 
selectie: werknemers 15-65 jaar die volgend jaar 
verwachten niet meer bij de huidige werkgever te 
werken. N= 9.097. Ongewogen data.

INvLoED CrISIS oP MobILITEIT

aanbesteding werd strikt toegezien op de toelating van onderne-

mingen met een goed veiligheidsblazoen en sociaal beleid. Voor de 

grote deelprojecten werden algemeen verbindende project-cao`s 

afgesloten die golden voor hoofd- en onderaannemers. Ook vond 

regelmatig controle op de naleving plaats. Met name op het terrein 

van de scholing en verdere vakopleiding (on-site en off-site) werden 

tal van voorzieningen geschapen, inclusief intensieve training op 

het gebied van veiligheid en gezondheid.  Dit zorgde voor relatief 

veilige omstandigheden; er viel in de hele bouwperiode slechts één 

arbeidsongeval met dodelijke afloop te betreuren.    

griekse schuldenberg
De spelen van Athene 2004 werden vooraf gezien als een buitenkans 

voor de Griekse economie, met alle investeerders en toeristen die 

zouden neerstrijken. De kandidaatstelling werd dan ook vrijwel 

unaniem door de bevolking 

gesteund. Dit positieve ge-

voel werd niet omgezet in een 

strakke planning en goed fi-

nancieel beheer, waardoor tot 

vlak voor de Spelen onzeker-

heid bestond over de afleve-

ring. De werkdruk resulteerde 

in hogere werkintensiteit, zwart werk, onverantwoord lange werk-

tijden en veel arbeidsongevallen. Desalniettemin konden de Spelen 

gewoon doorgaan zonder wanklank. De bezoekcijfers bleven echter 

ver achter bij de verwachtingen en de voor de financiering benodigde 

leningen zorgden voor een grote schuldenpositie. Sommige auteurs 

zien daar de start van de Griekse schuldenberg. De bouwnijverheid 

klapte in ieder geval al vier maanden na de beëindiging van de 

Spelen volledig in elkaar. Bovendien vond geen structurele verbe-

tering van de verhoudingen in de bouwsector plaats. Het werk met 

malafide aannemers zorgde voor dramatisch hoge kostenoverschrij-

dingen en de overheid verloor elke controle over de voortgang. De 

totale kosten werden in 2011, zes jaar na de Spelen, geraamd op 36 

miljard euro. Dit ging gepaard met veel corruptie; zo werd een duur 

veiligheidssysteem, waar onder meer Siemens bij betrokken was, 

wel betaald, maar nooit operationeel. Na Montreal 1976 waren dit de 

eerste Spelen die opnieuw een stad virtueel bankroet maakten. Van 

de oorspronkelijke euforie bleef dan ook weinig over.  

Mantel der liefde
De voorbereidingen voor de zomerspelen in Peking 2008 leken voor 

de buitenwacht voorspoedig te gaan verlopen. De oplevering vond 

inderdaad eind 2007 plaats. De totale kosten werden geraamd op 

21 miljard euro. Er werd een indrukwekkende reeks accommoda-

ties uit de grond gestampt, gebruikmakend van ruwweg 300.000 

plattelandsbewoners die van overal vandaan werden gehaald. Om 

voldoende arbeidskracht te rekruteren werden de minimumlonen 

met 30% verhoogd. De werkomstandigheden waren echter slecht 

met onveilige werkplekken, lange werkdagen, geen vergoeding voor 

overwerk, onverzekerd, met een hoge werkdruk en veel repressie via 

boetes en andere sancties. Bovendien vond nauwelijks compensatie 

plaats ingeval van ongelukken en werden mensen gedwongen bij 

ziekte door te werken. Midden 2007 kwamen de eerste echte ver-

halen naar buiten nadat de Chinese overheid bij voortduring had 

getracht de slechte omstandigheden met de mantel der liefde te 

bedekken. 

ambitieuze scholingsprogramma’s
In de plannen voor Londen 2012, in 2005 als kandidaat aangewezen, 

was gekozen voor een locatie in een van de meest verwaarloosde wij-

ken in Londen East End. Het voornemen was te zorgen voor een com-

plete renovatie en vernieuwing 

van dit kleurrijke deel van de 

stad, in combinatie met het 

scheppen van werkgelegen-

heid voor de bewoners. De 

vakbonden waren na de eer-

ste onderhandelingen amper 

betrokken bij de controle op 

de uitvoering. Nog begin 2011 bleken de wijkbewoners weinig te 

profiteren van het scholingsaanbod en de nieuwe banen. De Britse 

bouw werkt met zeer veel dagloners en zelfstandigen en met een 

zeer laag percentage vrouwen en werknemers met een niet-Britse et-

nische achtergrond. Het bij aanvang door het ingestelde Olympische 

Bouw Agentschap ondertekende memorandum dat vaste aanstel-

lingen en gegarandeerde lonen beloofde, werd slechts op enkele 

locaties nageleefd. Wel werden ambitieuze scholingsprogramma’s 

met bijbehorende inspanningsverplichting overeengekomen en dit 

leidde in de afgelopen twee jaar tot een toename van de scholings-

mogelijkheden, ook voor de lokale bewoners. Zeker in verhouding 

tot de gangbare praktijk op de Britse bouw is tot nu toe het veilig-

heidsbeleid zeer succesvol gebleken.

Degelijke afspraken
Uit het bovenstaande moge blijken wat nodig is bij dergelijke me-

gaprojecten. Een strakke regie, een selectie van betrouwbare on-

dernemingen in de aanbesteding, degelijke afspraken vooraf tussen 

alle betrokken partijen die worden nageleefd en een goed pakket 

met arbeidsvoorwaarden lijken garant te staan voor degelijk werk 

en tijdige levering. Op die manier wordt het risico van vertragingen 

het meest beperkt. Dat leidt tot lagere supervisiekosten en minder 

arbeidsconflicten met verlies aan productietijd. En in de voorbeelden 

die we hier hebben besproken uiteindelijk tot minder overschrijdin-

gen en lagere totale bouwkosten.    

De spelen van 2004 werden vooraf 

gezien als een buitenkans voor de 
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