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Voorwoord d 

Vanaff  1990 ben ik betrokken bij de vernieuwing van het arbeidsvoorwaardenbeleid 
vann de Industriebond FNV, later FNV Bondgenoten. Vooral in de eerste jaren was er 
dee druk van de afnemende sociale zekerheid. Later ging de discussie over de gevol-
genn van individualisering en flexibilisering. Flexibele werktijden, flexibele beloning, 
watt moest een vakbond daarmee? In de loop van de tijd werd de behoefte om nieu-
wee eisen te formuleren en nieuw vakbondsbeleid te ontwikkelen steeds groter. Mij n 
collega'ss en ikzelf gingen op zoek naar voorbeelden: bij andere vakbonden, in het 
buitenland,, bij ondernemingsraden, bij ondernemers, in de politiek, bij andere be-
langenverenigingenn en in de literatuur over arbeid, organisatie en economie. Ons 
werdd duidelijk dat de vakbeweging een vernieuwingsproces doormaakt dat ook el-
derss aan de gang is. Konden wij dit proces misschien sturen en versnellen? Zo ja, 
welkee methoden en welke theorieën zijn bruikbaar voor een werknemersorganisatie 
mett leden, vrijwilli g werkende kaderleden en een kleine groep betaalde bestuurders? 
Err waren meer vragen. Waar zijn vakbonden goed in? Welke rol zouden zij moeten 
spelenn in een volstrekt veranderende wereld van bedrijven, beroepen en arbeidsver-
houdingen?? Wie zijn de voornaamste concurrenten en wat is het belangrijkste pro-
ductt van een vakbond? Uiteindelijk tekenden de contouren voor deze studie zich af. 

Opp deze plaats wil ik een aantal mensen bedanken. Dik Nas, Luuk Brug en Mau-
ritss Depla die grote delen van het manuscript van commentaar verzagen. Het be-
stuurr van de Industriebond FNV, later FNV Bondgenoten onder leiding van Henk 
Krul,, waarvan ik het vertrouwen kreeg dit boek te schrijven. Inge van Duijn, Frank 
Hendrikss en Ruud Krijnen, die mij geholpen hebben met de tekst en de figuren. 
Wilnaa Wind en de paranimfen Jos Posthuma en Christa Compas, die mij aanmoe-
digdenn om door te zetten. Wout Buitelaar, mijn promotor, die mij dwong om de 
stroomm van voorbeelden en beschrijvingen om te zetten in analyses. En ten slotte 
Mariann Deterd Oude Weme, mijn partner, die samen met mij twee kleine kinde-
renn verzorgt en voor zover er nog tijd over is, discussies voert over de Veranderende 
levenssfeer',, een van de pijlers waarop dit boek is gebaseerd. 

Dezee studie is geschreven uit nieuwsgierigheid naar het werk en het leven van 
actievee vakbondsleden. Vele malen werd ik uitgenodigd om fabrieken en werk-
plaatsenn te bezoeken, adviezen te geven, debatten bij te wonen en inleidingen te 
verzorgen.. Van de vragen die mij werden gesteld, leerde ikzelf misschien nog wel 
hett meest. Daarom wil ik mijn studie opdragen aan de kaderleden van de FNV. 

Zeist,, maan 2000 
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Strategischh en vernieuwend 
arbeidsvoorwaardenbeleid d 

I. II  AANLEIDIN G VOOR DEZE STUDIE 

Dee vakbeweging heeft het niet gemakkelijk. De zekerheden waar de meeste leden 
meee opgroeiden, zijn verdwenen of staan ter discussie. De moderne samenleving 
legtt meer risico bij de werknemer en stelt hogere eisen aan het zelfstandig hande-
len.. De zekerheid van een vaste beloning en interne promoties is niet meer van de-
zee tijd. Dan is er de onduidelijkheid over het werk. 'Blijf t mijn werk bestaan?' 'Kan 
ikk voldoen aan de steeds hogere eisen?' En ten slotte de onzekere positie waarin de 
vakbewegingg zelf terechtgekomen is. Zal zij ook de komende jaren een dominante 
roll  kunnen spelen in de arbeidsverhoudingen? 

Werknemerss en uitkeringsgerechtigden hebben de afgelopen twintig jaar erva-
renn dat de vakbeweging niet in staat is om de bestaansonzekerheid te pareren. De 
bondenn kunnen nog veel voor hun leden doen, maar het beeld van belangenorga-
nisatiee vraagt om een nieuwe invulling. Terwijl overal in Europa het gevecht om de 
reorganisatiee van de verzorgingsstaat in volle gang was, moest de beweging op zoek 
naarr nieuwe, liefst aantrekkelijke actiepunten. Die zijn er wel gevonden: een bete-
ree kwaliteit van de arbeid, korter werken, meer banen voor vrouwen, betere beroeps-
opleidingen,, meer zeggenschap, kinderopvang en zorgverlof, loopbaanonderbre-
king.. Maar dit kon niet bij iedereen het gevoel van verlies wegnemen. Want wat is 
korterr werken waard als het flexibel moet zijn? Wat heeft een jonge werknemer aan 
zorgverloff  als hij een tijdelijk contract heeft? Wat heeft een vijftigjarige aan een pen-
sioenn 'op maat' als daar niet tijdig voor gespaard is? Voor de jongere generaties speelt 
hett gevoel, aan de verliezende hand te zijn geen rol, maar wel de vraag of er een vak-
bondd nodig is om de persoonlijke belangen te behartigen. 'Als ik in staat ben om 
zélff  te onderhandelen over mijn arbeidscontract, werktijden en inkomen, waarom 
dann lid worden van een organisatie?' 

Vanaff  1990 ben ik betrokken bij de vernieuwing van het arbeidsvoorwaar-
denbeleidd van de FNV (sins 1998 FNV Bondgenoten. Vooral in de eerste jaren was er 
dee druk van de afnemende zekerheid en de noodzaak om de gevolgen van deregu-
leringg te verzachten. In de loop van de tijd werd de behoefte om nieuwe eisen te 
formulerenn en daarmee te scoren steeds groter. Mij n collega's en ikzelf gingen op 
zoekk naar voorbeelden: bij andere vakbonden, in het buitenland, bij onderne-
mingsraden,, bij ondernemers, in de politiek, bij andere belangenverenigingen en 
inn de literatuur over arbeid, organisatie en economie. Ons werd duidelijk dat de 
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vakbewegingg een vernieuwingsproces doormaakt dat ook elders in de samenleving 
aann de gang is. Konden wij dit proces misschien sturen en versnellen? Zo ja, welke 
methodee en welke theorie zijn bruikbaar voor een werknemersorganisatie met le-
den,, vrijwilli g werkende kaderleden en een kleine groep betaalde bestuurders? Een 
anderee vraag luidde: wat is eigenlijk de belangrijkste activiteit van een vakbond? 
Waarr zijn vakbonden goed in? Welke rol zouden zij kunnen spelen in een volstrekt 
veranderendee wereld van bedrijven, beroepen en arbeidsverhoudingen? Deze laat-
stee vraag vertoont een parallel met de 'kern-vraag die gesteld wordt door het strate-
gischh management. Uiteindelijk tekenden de contouren voor deze studie zich af. 

1.22 ARBEIDSVERHOUDINGE N EN STRATEGIEVORMIN G 

Sindss de jaren zeventig is in Nederland veel onderzoek gedaan naar de relatie tus-
senn vakbonden, werkgeversorganisaties en overheid. De meeste onderzoekers heb-
benn zich daarbij laten inspireren door het werk van de Amerikaan Windmuller 
(Windmuller,, De Galan en Van Zweden 1990), die de Nederlandse cultuur van cen-
traall  overleg een uniek voorbeeld in de wereld vond. Reynaerts en Nagelkerke (1986) 
sprekenn in dit verband van de 'leer der arbeidsverhoudingen'. Mij n studie sluit bij 
dezee traditie aan. Gewoonlijk wordt binnen de leer der arbeidsverhoudingen onder-
scheidd gemaakt tussen de 'deterministische' school van Dunlop en de school van de 
'strategiee choice' van Kochan, McKersie en Capelli (Reynaerts 1985). Eerstgenoem-
dee benadrukt de eisen die de economische en maatschappelijke omgeving oplegt 
aann de sociale partners, er valt dus niet veel te kiezen. De tweede school benadrukt, 
zoalss het woord al zegt, de keuzemogelijkheden van de organisaties. 

Kochann e.a. deden begin jaren tachtig onderzoek naar de Amerikaanse indus-
triëlee verhoudingen die toen onder druk stonden van verscherpte Japanse concur-
rentie.. Zij constateerden grote verschillen in strategie, zowel binnen de vakbewe-
gingg als in kringen van managers. Hun bevindingen zijn interessant voor onder-
zoekk naar de Europese verhoudingen. Ook de Europese vakbonden en werkgevers 
moetenn immers kiezen tussen verdedigen en vernieuwen, een keuze die steeds weer 
terugkomtt in dit boek. 

Hett debat over determinisme versus strategie choice is in de jaren negentig ze-
kerr niet afgerond. Onderzoek naar het gedrag van vakbonden sluit gewoonlijk aan 
bijj  de strategie choice-traditie, maar verschilt wel in de mate waarin aan vakbon-
denn een reële invloed op de omgeving wordt toegeschreven. Van Voorden, Nagel-
kerkee en De Nijs (1993) beschrijven sociale organisaties als actoren' binnen een 
complexee omgeving. Deze actoren hebben, anders dan in de deterministische leer, 
well  speelruimte en invloed, maar hun invloed is aan beperking onderworpen. Van 
Voordenn e.a. gaan niet zover als de meeste auteurs uit de marxistische of maatschap-
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pijkritischee traditie, die verandering gewoonlijk beschrijven als het resultaat van ac-
tiee of conflict. Zij baseren zich onder meer op dee Nederlandse vakbondsonderzoe-
kerr Leisink (1989). 'Door het handelen reproduceert de actor de regels en hulp-
bronnenn van de sociale structuur. De sociale structuur (omgeving) is dus medium 
enn resultaat van het handelen van actoren. Omgevingsfactoren oefenen weliswaar 
invloedd uit op de actoren maar ieder interpreteert de omgeving op een bepaalde ma-
nierr en kiest een gedragslijn uit de aanwezige alternatieven (Van Voorden, Nagelker-
kee en Dee Nijs 1993:11). In mijn studie wordt de vakbond Industriebond FNV (later 
FNVV Bondgenoten) als het ware geportretteerd als actor in het speelveld van de over-
legeconomie.. De auteur kijkt over de schouder van de beslissers - besturen, onder-
handelaars,, kaderleden - mee naar de gemaakte keuzes en systematiseert deze. 

Eenn tweede positiebepaling is mogelijk en gewenst. In het neoliberaal gedach-
tegoedd dat sinds de jaren tachtig opgeld doet in de economie, wordt gewoonlijk be-
toogdd dat instituties als vakbonden, maatschappelijke overlegstructuren en sociale 
wetgevingg inefficiënt zijn omdat zij de werking van het marktmechanisme belem-
meren.. In Nederland wordt deze positie bijvoorbeeld ingenomen door Geelhoed 
(i994.. 1995)' Empirisch gefundeerde tegenspraak ten opzichte van de neoliberale 
denkerss levert de Amerikaanse econoom Douglas North. De groei van de westerse 
economiee is volgens hem juist te danken aan de groei van de instituties en de ver-
ankeringg van technische normen en gedragsnormen in de politieke en juridische stel-
sels.. In Nederland wordt de visie van North ondersteund en uitgewerkt door Teu-
lingss (1997) op het terrein van de cxo-onderhandelingen en door Vos en Buitelaar 
(1996)) op het terrein van de arbeidsorganisatie. Vos en Buitelaar stellen zich op het 
standpuntt dat deregulering gewenst kan zijn, maar dat het marktmechanisme niet 
altijdd geschikt is om de ordenende werking van regelgeving over te nemen. Hiermee 
stellenn zij zich op het standpunt van re-regulering of re-institutionalisering. Dat is 
ookk mijn uitgangspunt. Naar mijn mening (Korevaar en Leering 1996) behoeven 
vakbondenn en CAO s geen belemmeringen voor groei, kwaliteitsverbetering en inno-
vatiee te zijn, maar kunnen zij juist een actieve bijdrage hieraan leveren. De werkelij-
kee inbreng is niet zozeer afhankelijk van de aard van de instituties of van de struc-
tuurr van het overleg, maar vooral van de inhoud van het overleg en de wijze waarop 
ditt wordt gevoerd. 

Eenn verdere positiebepaling heeft betrekking op het niveau waarop de betrek-
kingenn worden bezien. In veel studies (Albeda en Dercksen 1989, Nagelkerke en De 
Nijss 1991) wordt een vertrekpunt gekozen op centraal niveau en worden de posities 
vann topstructuren, zoals de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de 
Arbeidd (Bottenburg 1995), geanalyseerd. De laatste jaren zien we meer publicaties 
verschijnenn over het functioneren van vakbonden en werkgeversorganisaties op be-
drijfstak-- en bedrijfsniveau. Smit, Schilstra en Pauwe (1994) doen dit vanuit het per-
spectieff  van de overheid, De Lange en Van Lent (1994) vanuit de visie van de 
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werkgeversorganisatiess en Van den Toren (1996) vanuit de vakbeweging. Mij n stu-
diee gaat over de betrekkingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties op be-
drijfstakniveauu en over de onderhandelingen tussen die twee partijen. Hiermee past 
mijnn studie in de traditie van het meso-corporatisme. 

Niett iedereen zal zich een voorstelling kunnen maken van een positiebepaling in 
termenn van strategie choice, re-regulering en meso-corporatisme. Ik kan mijn po-
sitiee ook als volgt onder woorden brengen. Vakbonden zijn geen passieve werktui-
genn die slechts bewegen onder de tucht van de markt, maar zijn in staat om zelf keu-
zess te maken. Datzelfde geldt overigens voor organisaties van werkgevers. Willen zij 
vernieuwen,, dan kunnen zij vernieuwen. De organisaties moeten daarbij wel reke-
ningg houden met de wensen van de eigen achterban en met de economische om-
standigheden.. Belangenbehartiging ten behoeve van leden door het ontwerpen van 
beschermendee regels, bijvoorbeeld door middel van CAO'S, vormt geen belemme-
ringg voor de economie, maar kan juist van betekenis zijn voor vernieuwing en groei 
vann die economie. De vraag is dan ook niet of er meer dan wel minder regelgeving 
moett zijn, maar wat de inhoud van die regelgeving is. De snelheid waarmee de markt 
enn de arbeidsmarkt veranderen vraagt om correcties en soms zelfs om een heel nieuw 
typee van wetgeving, zoals de Wet Flexibiliteit en Zekerheid, of een wettelijke rege-
lingg van het zorgverlof. Mij n belangstelling voor wetgeving en CAO'S leidt zeker niet 
tott een veronachtzaming van de markt. In mijn studie wordt de economie niet zo-
zeerr beschouwd vanaf een bestuurlijk of wetgevend niveau, maar vanuit de dyna-
miekk van de arbeidsorganisatie en de persoonlijke levenssfeer van werknemers. De 
werkingg van de markt speelt daarbij een belangrijke rol. Op zoek naar een nieuwe 
vakbondskoerss bij een veranderende politiek en een veranderende markt, zo zou ik 
dee motivatie voor deze studie willen omschrijven. 

Inn een vergelijkend onderzoek naar de opkomst en neergang van Europese vakbon-
denn maken Visser en Ebbinghaus (1996) onderscheid tussen zes omgevingsfactoren: 
-- veranderingen in de economische omgeving; 
-- veranderingen in de politieke omgeving; 

-- veranderingen in de sociale structuur, bijvoorbeeld het verdwijnen van traditio-
nelee handarbeidersberoepen; 

-- culturele veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van de individualisering; 
-- toegenomen concurrentie op de markt van belangenbehartiging, bijvoorbeeld 

vann de kant van verzekeringsmaatschappijen; 

-- toegenomen oppositie van ondernemers onder druk van internationalisatie en 
veranderdee marktverhoudingen. 

Dezelfdee factoren kunnen een rol spelen bij de strategische keuzes die vakbonden 
maken.. Belangrijke veranderingen in de economische en politieke omgeving 'over-
komenn de vakbeweging en kunnen onherstelbare schade toebrengen, waar op het 
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eerstee gezicht niets tegen te doen is. Toch kan geprobeerd worden om de schade te 
beperken,, of om van de omstandigheden te profiteren. Zelfs de reorganisatie van de 
socialee zekerheid, die de Europese vakbonden zo pijnlij k heeft getroffen, kan met 
meerr of minder succes doorstaan worden door een vakbond die zich tijdig weet te 
vernieuwen.. Culturele veranderingen en veranderingen in de sociale structuur vor-
menn een bedreiging voor traditioneel ingestelde bonden, maar kunnen ook een uit-
dagingg zijn om te vernieuwen. Toenemende concurrentie betekent een uitdaging om 
nieuwee vakbondsdiensten aan te bieden. Omdat er zoveel factoren tegelijk in het 
spell  zijn, is het niet altijd mogelijk om oorzaak en gevolg uit elkaar te houden en de 
toekomstt in eigen hand te nemen. Vakbonden moeten leren roeien met de riemen 
diee ze hebben; dat hebben zij met het bedrijfsleven gemeen. Ledengroei en invloeds-
vergrotingg zal steeds het doel zijn, maar beperking van krimp kan ook succesvol zijn. 
Eenn kleinere vakbeweging die desondanks een belangrijke speler is op het terrein van 
dee belangenbehartiging, kan de moeite waard zijn voor haar leden en van eminent 
belangg op maatschappelijk gebied. 

Niett alleen de grote lijnen in de vakbondsgeschiedenis vertonen een verband met 
dee maatschappelijke ontwikkeling. Ook de besluitvorming op korte termijn laat 
eenn voortdurende wisselwerking zien. Zo wordt er bij de vaststelling van het ar-
beidsvoorwaardenbeleidd niet alleen rekening gehouden met de economische voor-
uitzichtenn en de opstelling van de onderhandelingspartner, maar ook met actuele 
sociaal-culturelee ontwikkelingen. Vakbonden proberen bijvoorbeeld met hun eisen 
opp het gebied van werktijden in te spelen op de behoefte aan zorg, scholing en 
ontspanningg van de leden, maar reageren tegelijkertijd op ontwikkelingen in de ar-
beidsorganisatie,, zoals automatisering. Vakbonden zijn dus, anders dan Braverman 
(1974)) beweert, in staat om de ontwikkeling van het arbeidsproces en culturele ont-
wikkelingenn mede vorm te geven. Ze hebben dat ook altijd gedaan. In figuur 1.1 
wordtt de sociaal-culturele positie van de leden gedefinieerd als de primaire omge-
vingg van de vakbeweging. In aansluiting daarop wordt het gedrag van concurren-
tenn en tegenspelers beschouwd als de secundaire omgeving. De economische en po-
litiekee omgeving wordt gedefinieerd als tertiaire omgeving. 

Dee omgeving zoals voorgesteld in figuur 1.1 (blz. 16) legt beperkingen op waar 
dee organisaties bij het maken van beleidskeuzes rekening mee zullen houden. Op 
ditt gebied gedraagt een vakbond zich niet anders dan een andere organisatie ten op-
zichtee van haar omgeving (Daft 1992). Er zijn wel specifieke omgevingsfactoren, 
waarr een vakvereniging rekening mee dient te houden en die dan ook veel aandacht 
krijgenn in de leer der arbeidsverhoudingen. Een vakbond is een organisatie die de 
belangenn van haar leden vertegenwoordigt ten opzichte van een andere partij, die 
eveneenss vertegenwoordigd wordt door een belangenorganisatie. Met andere woor-
den:: vakbonden hebben niet alleen concurrenten, maar ook tegenspelers. Het ge-
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FiguurFiguur I.i De vakbond en zijn omgeving BRON: VISSER EN EBBINGHAUS, 1996 

dragg van deze partijen is ingebed in een complex van relaties en tradities. Zo kent 
Nederlandd een uitgebreide wetgeving over CAO'S, minimumlonen, stakingsrecht, 
eenn min of meer vastliggende procedure van onderhandelen en overleggen, een 
erkendee samenwerking binnen vakcentrales, een grotendeels vastliggende verdeling 
vann bedrijven over vakbonden, bedrijfstakken en CAO'S enz. Langzaam maar zeker 
heeftt zich dit complex van wetgeving, relaties en tradities gevormd, al naar gelang 
dee nationale tradities op politiek en maatschappelijk gebied. In de literatuur wordt 
ditt complex van relaties en tradities gewoonlijk aangeduid als het institutioneel ka-
der:: het complex van procedures en regelgeving op sociaal-economisch gebied. Om 
dee hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid te kunnen beoordelen is de in-
beddingg van het vakbondsbeleid in de institutionele context van belang. 

Wiee onderzoek verricht naar vakbonden, moet over een maatstaf beschikken waar-
meee het gedrag of het resultaat van een vakbond kan worden uitgedrukt. De belang-
rijkstee maatstaf is het ledental. Een andere belangrijke maatstaf is de organisatie-
graad,, dat wil zeggen het aantal leden ten opzichte van het totale aantal werknemers 
inn een bedrijf, een bedrijfstak of een land. Ledental en organisatiegraad zijn bepa-
lendd voor de macht van de vakbeweging aan de onderhandelingstafel. De meeste 
Europesee vakbonden hebben in de jaren tachtig hun ledental abrupt zien dalen, om 
daarnaa weer langzaam te stijgen. In de meeste landen is de organisatiegraad tussen 
19800 en 1995 gedaald. Dat is ook in Nederland het geval. In 1980 lag de organisa-
tiegraadd van werknemers in Nederland op circa 35%, in 1990 op 25%. Vervolgens 
tradd stabilisatie in op dat laatste niveau. 

Omm een indicatie te geven van de Nederlandse situatie over 1980-1999 kunnen 
wee de volgende indeling maken. Eerste helft jaren tachtig: plotseling en massaal 
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ledenverlies,, vooral in de marktsector bij een krimpende werkgelegenheid. Tweede 
helftt jaren tachtig: de ledenontwikkeling is positief, maar blijf t achter bij de gun-
stigee werkgelegenheidsontwikkeling. Jaren negentig: de ledenontwikkeling houdt 
ongeveerr gelijke tred met de banengroei. Aan het eind van de jaren negentig lijk t 
dee ledenontwikkeling van de vakbonden toch weer achter te blijven bij de zeer gun-
stigee banengroei. 

Omm een aantal redenen wordt het begrip organisatiegraad moeilijker te hante-
ren.. Steeds meer werknemers hebben een tijdelijke baan of werken in deeltijd. Werk-
nemerss met kleine deeltijdbanen en snel wisselende arbeidsrelaties worden door de 
vakbondenn niet of nauwelijks bereikt. Ook wordt de scheidslijn tussen werknemers 
enn zelfstandigen vager door de opkomst van nieuwe typen arbeidscontracten, zoals 
diee van free-lancer of zelfstandige zonder personeel (zzp'er). Het is daarom niet al-
tijdd duidelijk hoeveel personen gerekend kunnen worden tot de doelgroep van een 
vakbond.. Vakbonden reageren op deze ontwikkeling met het aanbieden van dien-
stenn aan bepaalde werknemersgroepen, zonder daarbij een volwaardig lidmaatschap 
aann te bieden of te eisen. In het verhoudingsgetal organisatiegraad lijk t zowel de 
noemerr (aantal werknemers) als de teller (leden van een vakbond) aan erosie onder-
hevig.. Het is daarom de vraag of de mate van succes van een vakbond in de toe-
komstt nog exclusief kan worden uitgedrukt in het begrip ledental in combinatie 
mett organisatiegraad. Het valt moeilijk te voorspellen ofte zijner tijd een nieuwe 
kwantitatievee maatstaf zal ontstaan. In deze studie naar het arbeidsvoorwaarden-
beleidd geef ik de voorkeur aan het begrip 'functioneringskracht', waarin behalve de 
factorr ledental in combinatie met organisatiegraad ook andere factoren worden 
meegewogen.. In paragraaf 6 van dit hoofdstuk komt het begrip functionerings-
krachtt nader ter sprake. 

Omm een wat bredere beoordeling te kunnen maken van het functioneren van vak-
bondenn ten opzichte van hun omgeving wordt in deze studie gebruik gemaakt van 
theorieënn over strategievorming. Strategie is volgens Van Dale 'de kunst van de oor-
logvoering,, m.n. voor zover deze bestaat uit het maken en uitvoeren van plannen 
voorr  bewegingen op grote schaal: de strategie heeft tot taak, telkens in overeenstem-
mingming met de omstandigheden, het algemene militaire doel van de oorlogshandelingen te 
bepalen.bepalen. Onderhandelen over een CAO is niet hetzelfde als oorlogvoeren, net zo min 
alss ondernemen. Het begrip 'strategisch management' (Wissema 1990), dat in de 
jarenn tachtig en negentig in gebruik is geraakt, heeft uiteindelijk mijn aarzelingen 
tenn opzichte van het militaire begrippenkader weggenomen en mij geïnspireerd om 
dee beleidskeuzes van vakbonden vanuit deze optiek te bezien. Strategisch mana-
gementt wordt gekenmerkt door het vaststellen van doelen op basis van externe en 
internee informatie. Vanuit de onderneming bezien behoren marktgegevens, maar 
ookk arbeidsmarktgegevens, inzicht in de arbeidsverhoudingen, inzicht in de prijs 
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enn de kwaliteit van de arbeid tot de strategische informatie. Wat ligt dan meer voor 
dee hand dan het ontwikkelen van het begrip 'strategisch vakbondswerk' of'strate-
gischee arbeidsvoorwaardenvorming'? 

Hett voornaamste concept dat ik aan de strategieleer heb ondeend, is dat van de 
kerndoelenn en kerntaken. De Amerikaanse bedrijfsstrateeg Levitt hield zich al in 
i9600 bezig met de vraag: 'What business are we in?' 'Levitt verklaarde de problemen 
vann de Amerikaanse spoorwegen, eens een groei-industrie en motor van de Ameri-
kaansee expansie, uit het feit dat deze zich steeds meer als spoorwegmaatschappij in 
plaatss van als transportonderneming hadden opgesteld. Zowel het totale aantal rei-
zigerskilometerss als het aantal vrachtkilometers in de vs bleef groeien, maar in plaats 
vann de spoorwegen gingen andere (auto- en luchtvaartverkeer) met de groei strijken' 
(Wissemaa 1990: 24). De vraag 'What business are we in?' komt de laatste jaren steeds 
indringenderr aan de orde binnen de organisaties van werkgevers en werknemers. 

Grantt (1995) geeft vier kenmerken van een geslaagde strategie: een duidelijk doel 
opp lange termijn, inzicht in de externe omgeving, kennis van de eigen capaciteiten, 
enn het vermogen om de eigen capaciteiten optimaal te gebruiken en op elkaar af te 
stemmen.. Prahalad (1994) beschrijft hoe organisaties hun manier van denken kun-
nenn veranderen en gebruikt in dat verband het begrip 'strategische architectuur' ter 
onderscheidd van strategische planning. Kenmerkend voor strategische architectuur 
iss het 'herschrijven van de spelregels voor de bedrijfstak en het creëren van nieuwe 
concurrentieruimte'.. Niet de bestaande structuren van bedrijfstak en marktvormen 
hett uitgangspunt, maar het verbreden van de horizon en het 'inzicht in disconti-
nuïteitenn en competenties' (Hamel en Prahalad 1994: 287). 

Dee uitdaging voor vakbonden bij een snel veranderende sociaal-culturele posi-
tiee van werknemers is het opnieuw formuleren van uitgangspunten, die lange tijd 
alss onveranderlijk werden beschouwd. Wie zijn de concurrenten van een vakbond? 
Wiee zijn de tegenspelers en wie zijn de concurrenten van de tegenspelers? Wat zijn 
dee voornaamste vakbondsdiensten of vakbondsproducten? Welke synergie bestaat 
err tussen de verschillende activiteiten? Dit zijn de voornaamste, aan het strategisch 
managementt ondeende vragen, die in deze studie ter sprake zullen komen. 

1.33 HET ONDERWERP VAN DEZE STUDIE 

Onderwerpp van dit boek is de vernieuwing van het arbeidsvoorwaardenbeleid in de 
jarenn tachtig en negentig van de twintigste eeuw. Het gaat hoofdzakelijk om 
vakbondsonderzoek,, zij het dat ook de wijze waarop de verschillende partijen met 
elkaarr omgaan, in de studie betrokken wordt. 

Driee bedrijfstakken spelen de hoofdrol: de chemische industrie, de metaal- en 
elektrotechnischee industrie (de 'grootmetaal') en de metaal- en technische bedrijfs-
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takkenn (de metaalnijverheid of'kleinmetaal'). Deze bedrijfstakken vertegenwoor-
digenn 70% van de Nederlandse industrie. Bovendien vormden zij het hoofdbestand-
deell  van de Industriebond FNV, een van de vier vakbonden die begin 1998 opgin-
genn in FNV Bondgenoten.' De beleidsvorming binnen de Industriebond FNV van 
19800 tot 1998 speelt een belangrijke rol in mijn onderzoek. Bij wijze van vergelij-
kingg zijn twee andere - niet-industriële - bedrijfstakken onderzocht: de bouwnij-
verheidd en de uitzendbranche. Bij de aanvang van het onderzoek hoorden deze sec-
torenn nog bij andere vakbonden. 

Eerderr in dit hoofdstuk werd de sociaal-culturele positie van werknemers gede-
finieerdd als de primaire omgeving van de vakbeweging. Niet alle veranderingen op 
sociaal-cultureell  gebied zijn echter te relateren aan het arbeidsvoorwaardenbeleid 
vann vakbonden. In plaats van het omvattende begrip sociale verandering beperk ik 
mijj  tot veranderingen binnen de arbeidsorganisatie en in het bijzonder tot de 
'bedrijfsinnovatie'.. In plaats van culturele verandering beperk ik mij tot verande-
ringenn aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt en in het bijzonder tot Veran-
deringenn in de persoonlijke levenssfeer van werknemers'. De oorsprong van de door 
mijj  onderzochte arbeidsverhoudingen wordt dus gelegd in de arbeidsorganisatie en 
inn de privésfeer van werknemers. 

Bedrijfsinnovatie Bedrijfsinnovatie 

Onderr bedrijfsinnovatie wordt verstaan de vernieuwing van een organisatie onder 
drukk van verandering in de markt. Hoofdstuk 7 van deze studie is voor een be-
langrijkk deel aan innovatie gewijd. In dat hoofdstuk worden nadere definities ge-
geven.. Gewoonlijk wordt onderscheid gemaakt tussen 'productinnovatie' en 'pro-
cesinnovatie'.. Productinnovatie is het in snel tempo vernieuwen van het product-
aanbodd om te blijven voldoen aan de eisen van de consument en om de concurrentie 
voorr te blijven. In deze studie zijn we vooral geïnteresseerd in procesinnovatie: ver-
anderingg van de arbeidsorganisatie teneinde het concurrerend vermogen van de on-
dernemingg op te voeren. 

InIn de jaren negentig werd de vakbeweging in veel bedrijven en bedrijfstakken ge-
confronteerdd met innovatie. Bedrijven wilden sneller hun klanten bedienen, meer 
servicee bieden en sneller overschakelen op nieuwe producten. Deze behoefte kwam 
tott uitdrukking in tijdsaspecten, zoals langere openingstijden en overwerk. De fac-
torr tijd is een van de kernelementen van de arbeidsvoorwaarden van werknemers. 
Bedrijvenn wilden ook een betere kwaliteit leveren om zich te onderscheiden van de 
concurrent.. Dit is alleen mogelijk wanneer een beroep gedaan kan worden op goed 
geschoold,, zelfstandig werkend personeel. De innovatiebehoefte komt dus ook tot 
uitdrukkingg in de factor beroepskwalificatie, een ander kernelement van de ar-
beidsvoorwaarden.. Tot slot: innovatie veronderstelt een flexibele bedrijfsvoering, 
diee op haar beurt weer tot uitdrukking komt in de behoefte aan flexibele arbeids-
voorwaardenn en arbeidscontracten. 
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Innovatiee heeft gevolgen van velerlei aard voor de arbeidsvoorwaarden. Bovendien 
komtt de manier waarop vakbonden op de innovatie inspelen tot uitdrukking in de 
vakbondscultuur.. Vakbonden kunnen zich verschillend opstellen ten opzichte van 
bedrijfsinnovatie.. De mogelijkheden variëren van kritiekloos volgen van het veran-
deringsprocess tot een verdedigend optreden ('behoud van verworven rechten'). Ook 
kann de vakbond het debat aangaan over de innovatie en proberen om het verande-
ringsprocess te sturen door eigen, eveneens vernieuwende eisen te formuleren. De 
manierr waarop de vakbeweging het innovatieproces tegemoet treedt, komt weer tot 
uitdrukkingg in het soon arbeidsvoorwaarden dat gevraagd wordt. Vakbonden die 
geenn boodschap hebben aan bedrijfsinnovatie, zullen zich blijven concentreren op 
lonen,, pensioenen en sociale zekerheid. Een vakbond die voor een dergelijke op-
stellingg kiest, zal zijn arbeidsvoorwaardenbeleid gescheiden houden van het arbeids-
proces.. Een vakbond daarentegen die de dialoog aangaat over de vernieuwing, zal 
gedwongenn zijn om juist veel aandacht te schenken aan het arbeidsproces en aan-
wezigg moeten zijn op de werkvloer. 

DeDe persoonlijke levenssfeer 

Vernieuwendee bedrijven oefenen een stuwende kracht uit op het arbeidsvoorwaar-
denbeleidd via innovatie. Maar ook de werknemers oefenen krachten uit op het CAO-
beleidd van een vakbond en het personeelsbeleid van een onderneming. Om 
beleidsveranderingenn te analyseren moet ook aan deze kant gezocht worden naar ver-
nieuwingsprocessen.. Hoewel er zeker sprake is van interactie tussen beroepsmatige 
veranderingenn in de kring van werknemers en bedrijfsmatige veranderingen in krin-
genn van de onderneming, zijn er authentieke culturele veranderingen aan te wijzen 
inn de privésfeer. Vier clusters van verandering kunnen worden onderscheiden. 

Inn de eerste plaats zijn er de veranderingen in opleiding of kwalificatie van werk-
nemers.. Werknemers zijn hoger opgeleid dan vroeger en hebben ook de behoefte 
omm zich verder te ontplooien. Aan de andere kant vraagt het arbeidsproces om be-
tere,, andere en meer permanente scholing. Het kwalificatievraagstuk is diep 
doorgedrongenn in het arbeidsvoorwaardenbeleid. De betere opleiding en de grote-
ree mondigheid van leden en kaderleden hebben bovendien voor een cultuurveran-
deringg binnen de vakbeweging gezorgd. 

Eenn tweede verandering is de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Een 
groeiendd aantal vakbondsleden is vrouw, steeds meer leden zijn tweeverdiener. De 
veranderdee privésituatie van mannen en vrouwen is doorgedrongen in het arbeids-
voorwaardenbeleidd en komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de aandacht voor werk-
enn zorgtijden. Ook dringen er meer vrouwen door in kader en besturen van de 
'mannenbonden',, waardoor de sfeer verandert. 

Eenn derde verandering is de grotere zeggenschap van de werknemer. Deze wordt 
gestimuleerdd door de betere opleiding en de grotere mondigheid en wordt in de 
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praktijkk gebracht via ondernemingsraden. Ook op vakbondsvergaderingen doet de 
zeggenschapp en de behoefte aan vakbondsdemocratie zich gelden. In het arbeids-
voorwaardenbeleidd maakt de grotere betrokkenheid van kader en leden dingen mo-
gelijkk die vroeger onbekend waren. CAO-onderhandelingen worden gedecentrali-
seerdd naar een lager niveau in de onderneming. Ook laten de CAO'S meer keuze-
vrijheidd aan de individuele werknemer. De zeggenschap verandert dus zowel de 
vormgevingg van de CAO-onderhandelingen als de inhoud van de afspraken. 

Dee vierde en laatste cluster van veranderingen houdt verband met de deregule-
ringg en de toenemende (sociale) onzekerheid waarmee de werknemer wordt ge-
confronteerd.. Weinig werknemers hebben nog een baan voor het leven. Deze situ-
atiee dwingt de werknemer en de vakbeweging om te investeren in kennis en be-
roepsmobiliteit.. Ook wordt steeds meer aandacht besteed aan de kwaliteit of de 
zekerheidd van het arbeidscontract: is het een tijdelijk contract, een uitzendcon-
tract...?? Binnen de vakbonden is de toegenomen onzekerheid voelbaar. Een wat ou-
deree generatie hangt sterk aan de oude verworvenheden in de vorm van collectieve 
socialee zekerheid. Een nieuwe generatie wil daarnaast ook investeren in zichzelf. 

InIn hoofdstuk 8 over werktijden en in hoofdstuk 9 over kwalificatie en zekerheid 
wordtt nader aandacht besteed aan de persoonlijke levenssfeer van werknemers. 

VakbondenVakbonden arbeidsvoorwaarden 
Inn deze studie wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten vakbondsactivitei-
ten:: de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (kernproduct: CAO), de individu-
ele,, voornamelijk sociaal-juridische belangenbehartiging van leden (kernproduct: 
ledenservice)) en de ondersteuning van actieve leden (kernproduct: kadervorming). 
Dee studie zelf gaat over de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming, zij het dat ook 
dee synergie met de andere productgroepen bezien wordt. 

Dee CAO is het bekendste en het meest aansprekende vakbondsproduct. De CAO 
wordtt rechtstreeks beïnvloed door werknemers (via ledenvergaderingen) en werk-
geverss (via onderhandelingen). Aangenomen mag worden dat veranderingen in zo-
well  de privésfeer als de arbeidsorganisatie in het CAO-beleid doorklinken. De CAO is 
voorr de vakbonden een gevoelige barometer voor veranderingen in de samenleving 
enn verplicht hen tot permanente reflectie. De vakbondscultuur in zijn algemeenheid 
kann ouderwets zijn of stilstand vertonen, maar de CAO reflecteert de dynamiek van 
dee economie en de arbeidsverhoudingen. Zo niet, dan verliest de vakbond zijn aan-
trekkelijkheidd voor de leden of zijn positie aan de onderhandelingstafel. 

Dezee studie gaat over de strategische keuzemogelijkheden in het arbeids-
voorwaardenbeleid.. Ik gebruik in dit verband het begrip 'strategische arbeidsvoor-
waardenvorming',, ter onderscheid van het meer algemene begrip 'vernieuwing van 
dee arbeidsverhoudingen, waarmee de zich wijzigende verhoudingen tussen de par-
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tijenn worden aangeduid. Figuur 1.2 geeft het krachtenveld weer tussen vernieuwing 
vann de arbeidsverhoudingen, de bedrijfsinnovatie, de persoonlijke levenssfeer en de 
strategischee arbeidsvoorwaardenvorming. Dit krachtenveld wordt beschouwd als 
dee primaire omgeving van het arbeidsvoorwaardenbeleid. 

FiguurFiguur 1.2 Het krachtenveld rond de arbeidsvoorwaardenvorming 

BegrenzingBegrenzing in de tijd 

Inn het algemeen kan worden betoogd dat het begin van de jaren tachtig een trend-
breukk in de arbeidsverhoudingen heeft ingeluid. Reynaarts (1985) spreekt over 
'kantelendee arbeidsverhoudingen': in de jaren zeventig hadden de werknemers-
organisatiess het initiatief, in de jaren tachtig en negentig respectievelijk de overheid 
enn de werkgevers. Als trendbreuk kan ook het 'Akkoord van Wassenaar' in de Stich-
tingg van de Arbeid in 1982 worden aangemerkt, waarmee een periode van decen-
tralisatiee in de arbeidsverhoudingen werd ingeluid. Het begrip decentralisatie zal 
nogg vaak terugkomen in deze studie. Ik versta hieronder het verschuiven van be-
sluitvormingg over sociaal-economisch vraagstukken naar een lager niveau. Dat kan 
zijnn van de overheid naar de sociale partners. Het kan ook zijn van centraal niveau 
(Stichtingg van de Arbeid) naar het bedrijfstakniveau, of van de bedrijfstak naar de 
onderneming.. Akkoorden in de Stichting van de Arbeid van na 1982 onderstrepen 
niett alleen het proces van decentralisatie, maar ook de veranderingen in de per-
soonlijkee levenssfeer zoals de toenemende behoefte aan scholing, deeltijdwerk en 
loopbaanonderbreking. . 

Inn termen van de vakbondsgeschiedenis begint mijn studie bij de vakbondsde-
monstratiess van maart 1980 tegen het ingrijpen van de regering in de CAO'S en te-
genn de aantasting van de ziektewet. Deze maatregelen werden ervaren als een fun-
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damentelee aantasting van de sociale zekerheid én van de vakbondsrechten. De ver-
ontwaardigingg was groot: nog nooit hadden Nederlandse vakbonden zulke grote 
demonstratiess georganiseerd. Kennelijk leefde onder een brede groep het besef dat 
hierr sprake was van een echte beleidsombuiging. De vakbeweging voelde zich nog 
machtigg genoeg om het 'ombuigingsbeleid' weer recht te buigen. FNV-voorman 
Hermann Bode riep de in de Amsterdamse RAI verzamelde demonstranten op met 
dee in vakbondskringen nog vaak geciteerde woorden: 'Willen we naar de Dam? Dan 
gaann we naar de Dam!' Maar dit was werkelijk het einde van een tijdperk. De ac-
tiess werden verloren, zoals veel vakbondsacties in de eerste helft van de jaren tach-
tig.. De (tweede) oliecrisis stond voor de deur en de werkloosheid liep op tot een 
naoorlogss record. Voor de vakbeweging begon een periode van dramatisch leden-
verliess dat pas in de jaren negentig kon worden goedgemaakt. Het zou nooit meer 
wordenn zo worden zoals het was, het tijdperk van decentralisatie, deregulering en 
flexibiliseringg was begonnen. 

Aann de andere kant wordt mijn studie in tijd begrensd door de jaren 1998 en 
1999.. In 1998 kreeg een grote vakbondsfusie haar beslag met de vorming van FNV 
Bondgenoten.. Deze fusie tussen onder meer de 'rijke' Industriebond FNV en de ar-
me,, zij het in een groeimarkt werkende FNV Dienstenbond is een uitdrukking van 
hett strategiedenken binnen de vakbeweging. In 1999 werd de Wet Flexibiliteit en 
Zekerheidd ingevoerd. Twee tegenpolen in één wet, die samen wellicht weer een 
nieuww tijdvak zullen markeren. 

Probleemstelling Probleemstelling 
Dee probleemstelling van deze studie kan nu als volgt worden geformuleerd: 
-- Op welke manier kan strategische arbeidsvoorwaardenvorming worden geana-

lyseerd,, in het bijzonder op sectoraal niveau? 

-- Wat is de relatie tussen veranderingen in de arbeidsorganisatie en in de persoon-
lijkee levenssfeer van werknemers en welke invloed hebben beide veranderingen 
samenn op het proces van arbeidsvoorwaardenvorming? 

-- Hoe kan bovengenoemde relatie worden gethematiseerd ten behoeve van vak-
bondss beleid? 

1.44 WAT ZIJ N ARBEIDSVOORWAARDEN ? 

Dee arbeidsovereenkomst is het geheel aan afspraken tussen een werkgever en een 
werknemer.. De arbeidsvoorwaarden omvatten het complex van regels en afspraken 
tussenn werkgever(s) en werknemers. Arbeidsvoorwaardenvorming is het beleids-
process om deze arbeidsvoorwaarden te beïnvloeden, te wijzigen ofte ontwikkelen. 
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Kernonderwerpen Kernonderwerpen 
Huiskampp (1992) rekent drie onderwerpen tot de kern van de arbeidsvoorwaarden: 
loon,, werktijd en kwalificatie. Een beperkende definitie zoals van Huiskamp kan 
verhelderendd werken. Toch geef ik de voorkeur aan uitbreiding met één onderwerp, 
namelijkk 'de aard of status van de arbeidsovereenkomst (arbeidscontract) van de 
werknemer,, zoals is vastgelegd in de regeling der arbeidsvoorwaarden', kortweg de 
'contractzekerheid'.. Heeft de werknemer een contract voor onbepaalde duur, voor 
bepaaldee duur, voor de duur van een project? Of is er misschien sprake van een uit-
zendcontract,, een oproepcontract, een freelance verbintenis of een franchiseover-
eenkomst?? Met de flexibilisering van arbeidsorganisatie en arbeidsmarkt raken 
steedss meer verschillende soorten arbeidscontracten in gebruik, waarbij de werk-
nemerr soms een veel grotere zelfstandigheid en/of een veel groter risico krijgt toebe-
deeldd dan in een klassieke relatie werkgever-werknemer gebruikelijk is. Te denken 
valtt aan kapsters die een kappersstoel leasen en zelf een tarief aan de klant in reke-
ningg brengen, of aan eigen rijders in het vervoer. Juist daarom is het zinvol om de 
contractzekerheidd als kernbestanddeel van de arbeidsvoorwaarden aan te merken. 
Ditt brengt ons op het volgende rijtje van vier: 

-- inkomen (inclusief uitgestelde loonbestanddelen, zoals vakantiegeld, aspecten 
vann sociale zekerheid en pensioen); 

—— werktijd (inclusief werktijd op life-time basis, zoals de pensioengerechtigde leef-
tijd,, het recht op ouderschapsverlof, het recht op loopbaanonderbreking); 

-- kwalificatie (rechten op en faciliteiten voor beroepsopleiding, bij-, her- en om-
scholing,, alsmede de positie in de arbeidsorganisatie die aan de kwalificatie kan 
wordenn ontleend); 

—— contractzekerheid. 
Eenn beperkte definitie van arbeidsvoorwaarden heeft voordelen zowel voor de ana-
lysee van CAO-materiaal als voor verdere ontwikkeling van de CAO als instrument. De 
vierr kernbestanddelen bieden in combinatie nog heel veel mogelijkheden. Bijvoor-
beeldd sommige aspecten van werkgelegenheidsbeleid laten zich uitstekend be-
schrijvenn in CAO-termen, door een combinatie van loonafspraken, werktijdaf-
spraken,, kwalificatieafspraken en afspraken over contractzekerheid. Op dezelfde 
manierr kunnen afspraken over (maatregelen ter voorkoming van) invaliditeit wor-
denn beschreven in termen van kwalificatie (wat voor werk kan een deels gehandi-
captee werknemerr doen?), in termen van tijdsbesteding (hoeveel moet hij hiervoor 
lerenn en in wiens tijd?) en in termen van bovenwettelijke beloning. 

Eenn analytische opbouw maakt de CAO overzichtelijker en toegankelijker voor 
dee gebruikers. Hetzelfde kan gezegd worden van beperking in onderwerpen. In 
hoofdstukk 10 wordt nader aandacht besteed aan afslanking van de CAO, vanuit de 
optiekk van vernieuwing. 
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TypenTypen arbeidsvoorwaarden 
Niett alleen de inhoud van de arbeidsvoorwaarden is van belang, ook de vorm waar-
inn deze zijn vastgelegd, vraagt de aandacht. Er valt onderscheid te maken tussen de 
individuelee arbeidsovereenkomst en de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). De 
meestee werknemers beschikken over een schriftelijke, individuele arbeidsovereen-
komst:: een persoonlijk contract met de werkgever. In de individuele arbeidsovereen-
komstt wordt gewoonlijk verwezen naar een CAO: een collectieve overeenkomst ge-
slotenn tussen een werkgever of werkgeversorganisatie en een of meer vakbonden. 
Maarr niet alle werknemers vallen onder de werkingssfeer van een CAO: voor hoger 
personeell  wordt dikwijl s een uitzondering gemaakt. Bovendien zijn er werknemers 
diee voor een ongeorganiseerde werkgever werken. Een ongeorganiseerde werkgever 
iss formeel geen contractpartij en zou zich dus aan geen enkele CAO hoeven te hou-
den.. In Nederland bestaat echter de gewoonte om CAO'S algemeen verbindend te 
verklarenn (AW), zodat ze ook van toepassing zijn op niet-georganiseerde werkgevers 
enn hun personeel. Kortheidshalve wordt wel gesproken van een AW-contract. Voorts 
moett worden opgemerkt dat arbeidsvoorwaarden niet alleen worden vastgelegd in 
contractenn tussen werkgevers en vakbonden: ook een ondernemingsraad (OR) kan 
afsprakenn maken over arbeidsvoorwaarden. Voorts kunnen werkgevers (aspecten 
vann de) arbeidsvoorwaarden eenzijdig vaststellen. Zo zijn er werkgevers die vrijwil -
ligg extra-faciliteiten (opleidingen, reis- en verblijfskosten) ter beschikking stellen 
voorr hun personeel, zonder dit met een werknemersvertegenwoordiging af te spre-
ken.. En ten slotte heeft ook de overheid de mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden 
bijj  wet of anderszins vast te stellen. De bedoeling van de overheid kan bijvoorbeeld 
zijnn om uiterste grenzen aan te geven (Arbeidstijdenwet) of een sociaal minimum 
tee garanderen (wettelijk minimumloon). Het bovenstaande levert naar de vorm de 
volgendee typen arbeidsvoorwaarden op: 

-- individueel contract; 
-- collectieve arbeidsovereenkomst (CAO); 

-- algemeen verbindend verklaarde CAO (AW); 
-- met de OR overeengekomen arbeidsvoorwaarden; 
-- door de werkgever eenzijdig vastgestelde arbeidsvoorwaarden; 
-- door de overheid vastgestelde arbeidsvoorwaarden. 

Wee kunnen nu arbeidsvoorwaardenbeleid als volgt definiëren. Arbeidsvoorwaar-
denbeleidd is de neerslag van regels en afspraken tussen werkgevers en werknemers. 
Err kan onderscheid gemaakt worden tussen drie niveaus waarop de belangenorga-
nisatiess het arbeidsvoorwaardenbeleid verder trachten te ontwikkelen: gericht op 
dee overheid, gericht op de collectieve onderhandelingen en gericht op de eigen le-
den.. Ten opzichte van de overheid stellen partijen zich ten doel om overheidsbeleid 
enn wetgeving in een voor hen gunstige richting te ontwikkelen. Met de contract-
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partnerr wordt overleg gepleegd over een zo gunstig mogelijke CAO. Met de eigen le-
denn wordt beraadslaagd over de verdere richting van het beleid. Ook worden de le-
denn bijgestaan als er individuele problemen zijn met de arbeidsovereenkomst (le-
denservice). . 

Arbeidsvoorwaardenbeleidd is dus een breder begrip dan CAO-beleid. De collec-
tievee arbeidsvoorwaardenvorming wordt door mij beschouwd als een van de drie 
productgroepenn van een vakbond (paragraaf 1.2). Het kernproduct is de CAO. De 
kernelementenn van de CAO zijn: inkomen, werktijd, kwalificatie en contractzeker-
heid. . 

DoelDoel van arbeidsvoorwaarden 

Watt zijn goede arbeidsvoorwaarden? Het is niet altijd mogelijk om aan te geven wat 
opp langere termijn de beste belangenbehartiging is, net zo min als vaststaat wat 'de 
bestee arbeidsvoorwaarden* zijn. Daarom is het goed om te kijken wat vakbonden 
enn werkgeversorganisaties nog meer doen en wat hun doel is op langere termijn. De 
meestee organisaties hebben een beginselprogramma of een langetermijnvisie waar-
inn een meer omvattende betekenis aan de belangenbehartiging wordt gegeven. Zo 
zettenn alle vakbonden zich in voor betere werk- en levensomstandigheden van werk-
nemers.. Het gaat dus niet alleen om wat er verdiend wordt, maar ook om de omstan-
dighedenn waaronder er wordt gewerkt, het gezondheidsvraagstuk en - vooral in ar-
meree landen - het woon en leefklimaat. In Nederland wordt dit onderdeel van het 
vakbondswerkk meestal aangeduid met de kwaliteit van de arbeid. De meeste Euro-
pesee vakbonden - anders dan vakbonden in de Verenigde Staten - zetten zich bo-
vendienn in voor een grotere zeggenschap van werknemers. 

Eenn bloeiend vakbondsleven is moeilijk denkbaar zonder een actieve betrokken-
heidd bij en zeggenschap over het vakbondsbeleid door de leden: de verenigingsde-
mocratie.. Een betere kwaliteit van de arbeid, een beter bestaan, betere ontwikke-
lingskansen,, een hoger cultureel peil, meer zeggenschap in de onderneming, een 
beteree vakbondsdemocratie... het zijn allemaal doelen die zijn afgeleid van het oor-
spronkelijkee en historische doel van de vakbeweging: de emancipatie van werkne-
mers.. Aan dit doel dient ook het arbeidsvoorwaardenbeleid te worden getoetst. Om 
eenn goede strategie te kunnen voeren moeten vakbonden ervoor zorgen dat de ac-
tiviteitenn op deelgebieden elkaar ondersteunen en stimuleren. Dat is niet altijd een-
voudig.. Er kunnen spanningen ontstaan, bij afwegingen tussen werkgelegenheid 
enn milieu, of bij afwegingen tussen productiviteitsgroei en het toenemen van de 
werkdruk.. Dit vraagt om een arbeidsvoorwaardenbeleid dat evenwichtig is opge-
bouwdd en dat niet in strijd is met andere doelen van de vakbeweging. 

IndividueleIndividuele en collectieve belangenbehartiging 

Hierbovenn werd onderscheid gemaakt tussen de individuele en de collectieve arbeids-
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overeenkomst.. Al eerder in dit hoofdstuk werd onderscheid gemaakt tussen het pro-
ductt CAO en het product ledenservice. 

Err wordt ook binnen de vakbeweging wel gesteld dat de individuele belan-
genbehartigingg steeds belangrijker zal worden ten koste van de collectieve belangen-
behartiging.. De eisen die werknemers aan hun arbeidsvoorwaarden stellen, worden 
immerss steeds gedifferentieerder en moeten op maat zijn gemaakt. Als dit proces 
langee tijd doorgaat, zou men kunnen betogen dat de CAO vanzelf veranderd in een 
verzamelingg individuele arbeidsovereenkomsten. Ik denk dat het om verschillende 
redenenn niet zover zal komen. In de eerste plaats laat de praktijk van de flexibilise-
ringg en individualisering zien dat een deel van de werknemers op zwakke indivi-
duelee contracten aangewezen is als de CAO op de achtergrond raakt. Deze groep 
werknemerss heeft belang bij een collectief minimumniveau in de arbeidsvoor-
waarden.. In de tweede plaats zijn vooral de middelgrote werkgevers niet in staat om 
mett iedere werknemer zelf een individueel contract af te sluiten. Deze werkgevers 
hebbenn net als de vakbeweging belang bij collectieve contracten, al was het maar 
uitt efïiciency-overwegingen. In de derde plaats kan gesteld worden dat het CAO-
instrumentt voldoende aanpassingsvermogen heeft om individueel maatwerk mo-
gelijkk te maken. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn samen in staat om de 
CAOO opnieuw te modelleren. 

Uitt de drie genoemde argumenten kan niet worden afgeleid dat de CAO een on-
bedreigdee toekomst tegemoet gaat. Om te overleven moet de CAO niet alleen rege-
len,, maar ook 'communiceren'. Een te ver doorgevoerde detaillering dient te wor-
denn vermeden en CAO'S moeten niet te vol geladen worden. Te dikke CAO'S vormen 
eenn belemmering voor de vernieuwing der arbeidsverhoudingen en leveren proble-
menn op bij de naleving; dan werkt de CAO niet meer'. Het gevolg kan zijn dat 
werknemerss en werkgevers in de verleiding komen om andere afspraken te maken, 
buitenn de CAO om. Gerrit Dörr, kaderlid van FNV Bondgenoten bij Stork, spreekt 
inn dat geval van een 'bypass'.1 Als reddende ingreep kan zo'n operatie nodig zijn, 
maarr men zou wensen dat dit voorkomen kan worden. 

1.55 DE STRATEGISCHE OMGEVIN G VAN HET ARBEIDSVOORWAARDENBELEI D 

Bijj  de Nederlandse posterijen werd rond 1970 besloten om de klanten beter te be-
dienen.. De slogan 'Vandaag gepost, morgen besteld' was de uitdrukking van het 
nieuwee imago. Dit betekende een uitbreiding van de postsortering in de nacht en 
opp zaterdag. De bestellers in vaste dienst hielden echter vast aan hun rechtenpakket 
(preciezee beschrijving van de werktaak, de werkroosters en de beloning op afwij-
kendee uren). De werkgever reageerde hierop met het aantrekken van grote aantal-
lenn werkstudenten, parttimers en uitzendkrachten die op de minder geliefde uren 
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werdenn ingezet tegen een lagere, maar vanuit hun optiek aantrekkelijke beloning. 
Dee vakbond verzuimde om de discussie aan te gaan over de toekomst van de post--
verwerking,, maakte geen bezwaar tegen deze 'flex-arbeid' en liet het erbij. Probleem 
wass natuurlijk wel dat de eens zo sterke positie bij de posterijen werd uitgehold, 
omdatt na verloop van tijd nog maar een minderheid van het personeel vakbonds-
lidd was. Een aantal jaren later bleek dat het concurrerend vermogen van de PTT -
ondankss de goedkope postsorteerders - ernstig te kort schoot. Er ontstonden koe-
riersbedrijven,, die goedkoper waren en vernieuwend te werk gingen. Deze 
koeriersbedrijvenn waren op dat moment iets nieuws voor de vakbeweging. Ze ken-
denn nog geen CAO S, functiebeschrijvingen, werkroosters en toeslagen. Bovendien 
vielenn ze onder een andere vakbond. De vakbond bij de PTT kreeg er nu een twee-
dee en een derde probleem bij: de werkgelegenheid bij de PTT-post werd bedreigd 
énn de arbeidsvoorwaarden kwamen onder druk. De PTT die na de pioniersdagen 
vann het posterijbedrijf geen concurrentie had gekend reageerde vervolgens op de 
nieuwee ontwikkelingen met overname van enkele koeriersbedrijven en verzelfstan-
digingg van enkele arbeidsintensieve bedrijfsonderdelen, zoals de kleine postkanto-
ren.. De vakbond bij PTT-post — inmiddels KPN Post - kreeg er nu een vierde pro-
bleemm bij: concurrerende arbeidsvoorwaarden binnen hetzelfde bedrijf. 

Achteraff  bezien hebben vakbonden en vakbondsleden hun doel verkeerd gefor-
muleerd.. Hun doel was omm de arbeidsvoorwaarden van de postbestellers in vaste 
dienstt op peil te houden. Het doel had moeten zijn: het bereiken van goede 
arbeidsvoorwaardenn en werkgelegenheid voor alle werknemers in het post- en aan-
verwanteverwante bedrijf. We kunnen ook zeggen dat de vakbeweging de invloed van de be-
drijj  fsinnovatie op de arbeidsvoorwaarden verkeerd inschatte. Bovendien werd geen 
rekeningg gehouden met een inmiddels bekend fenomeen op het terrein van de 
levenssfeer:: de opkomst van deeltijdarbeid. 

Hett bovenstaande voorbeeld vertoont een sterke gelijkenis met de eerder aange-
haaldee studie van Levitt naar de Amerikaanse spoorwegen en is ook in de kringen 
vann de vakbeweging niet uniek. Bijna iedere vakbond heeft zijn eigen leerzame voor-
beelden,, zoals de oprichting van een geheel nieuwe sleepdienst in de Rotterdamse 
havenn met een eigen CAO en eigen vakbond, de inschakeling van oproepkrachten 
inn het winkelbedrijf en de opkomst en groei van de uitzendbureaus in de metaalin-
dustrie.. In alle gevallen kozen de vakbonden voor verdediging van de belangen van 
ledenn met een vaste positie in het bedrijf en werd onvoldoende aandacht besteed 
aann toekomstige ontwikkelingen. Zijn er ook voorbeelden waarin vakbonden wél 
vooruitziendd te werk gingen? Ja die zijn er. Het beste voorbeeld dat ik ken, is de 
omscholingg van het grafisch personeel in de Nederlandse dagbladdrukkerijen in de 
jarenn zeventig. De toenmalige grafische bonden zagen in dat het snel afgelopen zou 
zijnn met het vak van loodzetten en spanden zich in voor een akkoord waarin voor-
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zienn werd in een volledige en stapsgewijze herscholing tot 'computerzetter'. Deze 
bondenn formuleerden dus hun doel niet als 'de belangenbehartiging van de loodzet-
ters\\ maar als 'de belangenbehartiging van de werknemers in de grafische sector'. 
Eenn voorbeeld van strategische arbeidsvoorwaardenvorming avant la lettre? 

DoelenDoelen formuleren en leren 
Uitt de geven voorbeelden blijkt de noodzaak om heldere doelen te stellen en deze 
vann tijd tot tijd te vernieuwen. Organisaties die geen doel kunnen (herformuleren, 
zijnn op den duur alleen nog maar in staat om te reageren op gebeurtenissen van bui-
tenaf.. Zo zijn de meeste vakbonden in West-Europa mettertijd gewend geraakt aan 
dee verzorgingsstaat met zijn complex van verzorgende wetgeving. De deregulering 
heeftt deze bonden in een verdedigende positie, sommige zelfs aan de rand van de 
afgrondd gebracht. Een vraag die in dat verband gesteld moet worden, luidt: is de 
opbouww van nieuwe en steeds uitgebreider sociale wetgeving wel een doel van de 
vakbeweging?? Blijf t het medebesturen van de sociale zekerheid een doel? 

Eenn organisatie moet niet alleen in staat zijn om haar doelen ter discussie te stel-
lenn en nieuwe doelen te formuleren, maar ook om er als collectiviteit naar te leven? 
Sengee (1992) stelt zich de vraag hoe een organisatie in staat is om te leren. Hemerijck 
(1997)) onderzocht de interactie tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en over-
heidd bij de reorganisatie van de sociale zekerheid en de arbeidsbemiddeling en 
spreektt in dit verband van beleidsleren (policy learning). In mijn studie wordt niet 
zozeerr gezocht naar nieuwe omgangsvormen in institutioneel verband, maar meer 
naarr een innovatiestrategie van een organisatie in samenspraak met haar leden. Het 
vermogenn om in onderling debat nieuwe doelen te kiezen is bepalend voor de 
innovatievee kracht van een vakorganisatie. 

InterneInterne en externe informatie 
Hett formuleren van doelen is alleen mogelijk als we weten wat zich rondom ons af-
speelt.. De beschikbaarheid van goede informatie stelt een organisatie in staat om 
'dee strategische omgeving te definiëren. Gewoonlijk wordt onderscheid gemaakt 
tussenn interne en externe informatie. Interne informatie in een belangenorganisa-
tiee wordt ontleend aan de levenssfeer, de overtuiging en de verwachtingen van de 
leden.. Externe informatie wordt ondeend aan de arbeidsmarkt, economische en 
politiekee ontwikkelingen en niet te vergeten aan het strategisch gedrag van de tegen-
speler.. De verwerking van interne informatie stelt hoge eisen aan de interne demo-
cratie,, en vraagt bovendien om een goed georganiseerd apparaat om alle informa-
tiee (van de leden naar de top, van de top naar de leden, van de ene afdeling naar de 
andere)) te verwerken. De verwerking van externe informatie vraagt om een open 
instellingg ten opzichte van veranderingen in de samenleving en uiteraard ook weer 
omm het vermogen deze informatie te verwerken. Naast het onderscheid tussen in-
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ternee en externe informatie is er het onderscheid tussen het vergaren van informa-
tiee en het gebruiken van informatie. Er bestaan organisaties die veel geld investeren 
inn het systematiseren en bewerken van externe informatie, maar die tegelijkertijd 
lastt hebben van automatismen in de eigen besluitvorming, waardoor toch de in-
ternee informatie prevaleert. 

Eenn deel van de informatie die een vakbond nodig heeft, is 'opiniërende kennis' 
(voorkeurenn van leden, wensen van potentiële leden). Het is niet altijd gemakke-
lij kk om op dit gebied afwegingen te maken. Enerzijds hebben de leden een demo-
cratischh recht, anderzijds moet voor het voortbestaan van de beweging ook worden 
geluisterdd naar groepen werknemers die daarin nog slecht zijn vertegenwoordigd. 
Eenn ander deel van de informatie is 'materie-deskundigheid' (kennis van lonen, so-
cialee zekerheid, wetgeving). Dankzij deze materie-deskundigheid en door de om-
vangg van hun apparaat kunnen vakbonden een voorsprong behalen op concurren-
ten.. Het is niet vanzelfsprekend dat de vakbeweging haar historische voorsprong op 
hett gebied van kennis en de daaruit voortkomende dienstverlening zal kunnen be-
houden.. De beschikbaarheid en het massale gebruik van informatietechnologie en 
telecomvoorzieningenn stelt kleine kennisbedrijven in staat om te penetreren in de 
dienstverleningg op sociaal-juridisch terrein. Het logische antwoord van de vakbe-
wegingg zal moeten zijn: investeren in kennis, in de toepassing van kennis en in sy-
nergiee (collectieve en individuele belangenbehartiging, belangenbehartiging en 
trainingg van kaderleden enz.). 

Concurrenten,Concurrenten, partners en tegenspelers 

Organisatiess in de marktsector weten meestal wie hun concurrenten zijn en, hoe-
well  dat moeilijker is, wat hun gedrag ten opzichte van de concurrentie zou moeten 
zijn.. Vakbonden gaan er gewoonlijk van uit dat zij het monopolie hebben in het 
arbeidsvoorwaardenbeleid.. FNV-bonden formuleren hun positie gewoonlijk ten op-
zichtee van CNV- of MHP-bonden en stellen vast dat zij de grootste zijn en dat hun 
positiee onbedreigd is. Deze gedachte berust op foute veronderstellingen en defini-
ties.. Vakbonden hebben een groot aantal herkende en niet-herkende concurrenten. 
Dee belangrijkste spelers, naast vakbonden, in de markt van sociaal-economische be-
langenbehartigingg zijn: 
-- de overheid, omdat de overheid arbeidsvoorwaarden dwingend kan opleggen en 

hett werk van de vakbond overbodig kan maken; 

-- de ondernemingsraden, die eveneens afspraken over arbeidsvoorwaarden maken; 
-- de p&o-afdelingen van grote bedrijven, die eenzijdig arbeidsvoorwaarden kun-

nenn opleggen aan werknemers; 

-- diensten van werkgeversorganisaties, die als expert optreden voor ondernemin-
gen,, bijvoorbeeld als 'systeemhouder' ten aanzien van functiewaardering; 

-- uitgeverijen die arbeidsvoorwaardenregelingen publiceren, arbeidsmarkt- en in-
komensgegevenss verzamelen en verkopen; 
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—— adviesbureaus die over arbeidsvoorwaarden adviseren of ondernemingsraden 
trainen; ; 

-- verzekeringsmaatschappijen, die rechtsbijstandsverzekeringen aanbieden; 
-- bureaus voor rechtsbijstand, die individuele belangenbehartiging praktiseren; 
—— categorale vakbonden, die al bestaan of kunnen worden opgericht. 

Voorr een belangenorganisatie van werkgevers kan een soortgelijke lijst worden sa-
mengesteld.. Al deze spelers op de markt van sociaal-economische belangenbehar-
tigingg kunnen op zeker moment als concurrent optreden. Eerder in dit hoofdstuk 
werdd de macht van de vakbeweging aan de onderhandelingstafel en daarbuiten ge-
relateerdd aan de organisatiegraad en het ledental. De vakbondsmacht valt ook te re-
laterenn aan de aanwezigheid van concurrenten. 'De macht van een vakbeweging 
wordtt bepaald door de mate waarin zij erin geslaagd is de belangenbehartiging voor 
dee factor arbeid te monopoliseren'; aldus een notitie van het hoofdbestuur van de 
Industriebondd FNV uit 1993.3 Het is de vraag of vakbonden wel moeten streven naar 
eenn belangenbehartigingsmonopolie. Uit oogpunt van vernieuwing kan het zeker 
voordeligg zijn als ook anderen een bijdrage leveren aan belangenbehartiging ten be-
hoevee van de factor arbeid. Vakbonden zouden kunnen volstaan met het streven 
naarr een coördinerende en vernieuwende positie. 

Vann de genoemde partijen staan de ondernemingsraden het dichtst bij de vak-
beweging,, al was het maar omdat veel OR-leden georganiseerd zijn in en gekand-
ideerdd zijn door een vakbond. De OR heeft zich in de meeste sectoren een positie 
verworvenn als belangenbehartiger met kennis van zake en met vertrouwen van de 
werknemers.. De vakbonden hebben de ondernemingsraad lange tijd als een concur-
rentt beschouwd, zeker als deze zich inliet met de arbeidsvoorwaarden, maar zoeken 
nuu steeds vaker de samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en ten voordele 
vann beide partijen. Ondernemingsraden worden dus als partner beschouwd. Door 
hunn omvang, ervaring en faciliteiten treden de vakbonden daarbij gewoonlijk op 
alss coördinerende partij. 

Vakbondenn zijn een vertegenwoordigende organisatie die zich ten doel stelt om 
afsprakenn te maken met een andere vertegenwoordigende organisatie, de werkge-
versorganisatie.. Vakbonden hebben daarom niet alleen concurrenten en partners, 
zee hebben ook tegenspelers. De relatieve macht van een vakbond zal altijd mede af-
hangenn van de relatieve macht van de tegenspeler. Een vakbond met weinig leden, 
zoalss in de uitzendbranche, kan toch nog sterk uit de bus komen in de CAO-onder-
handelingen.. Dat is het geval als ook de tegenspeler weinig macht heeft, bijvoor-
beeldd vanwege representatieproblemen, verdeeldheid of gebrek aan ervaring. 

Dee verhoudingen in Nederland overziend kan worden geconcludeerd dat de vak-
bonden,, anders dan zijzelf soms veronderstellen, rekening moeten houden met con-
currenten.. Het kan daarom gunstig zijn om naar partners in belangenbehartiging 
uitt te zien. 
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ProductenProducten en synergie 

Eerderr in dit hoofdstuk werden drie productgroepen van vakbonden onderschei-
den:: de collectieve arbeidsvoorwaarden, de individuele belangenbehartiging en de 
ondersteuningg van actieve leden. Het lijk t erop dat de Nederlandse vakbonden naar-
matee zij groter worden, overgaan tot verzelfstandiging van delen van de organisa-
tie.. Zo kennen enkele FNV-bonden de gezamenlijke dienst FNV Ledenservice en is 
dee scholing voor kaderleden en ondernemingsraden ondergebracht bij een zelf-
standigg opleidingsinstituut met de naam FNV Formaat. 

Strategiee heeft niet alleen betrekking op het gedrag van een organisatie ten op-
zichtee van de omgeving, maar zegt ook iets over de onderlinge afstemming van het 
beleidd binnen de eigen organisatie. In een onderneming moeten de functies inkoop, 
productontwikkeling,, productie en marketing goed op elkaar zijn afgestemd. Bo-
vendienn moet worden voorkomen dat de verschillende delen van het bedrijf, ook als 
zijj  in verschillende markten opereren, met elkaar concurreren. Naarmate het proces 
vann groei en decentralisatie doorgaat, wordt het steeds belangrijker dat de delen van 
eenn organisatie het geheel versterken en synergievoordeel opleveren (Van Londen 
1992).. Zo is het ook in het vakbondswerk. In de hoofdstukken over bedrijfstakken 
zullenn we zien dat het CAO-beleid soms concurreert met andere vakbondsactivitei-
ten.. CAO-onderhandelaars kunnen worden tegengewerkt door ondernemingsraden. 
Dee individuele belangenbehartiging kan concurreren met de collectieve belangen-
behartiging.. En CAO-eisen kunnen onderling concurreren. Het is dus niet alleen no-
digg om kerntaken te formuleren, maar ook om een hiërarchie aan te geven in doe-
len.. Als er geen eensgezindheid is over kerntaken en doelen, zal er ook geen eenheid 
vann handelen zijn. 

Implementatie Implementatie 

Inn de literatuur over strategisch management wordt gewoonlijk veel aandacht be-
steedd aan uitvoering van genomen besluiten, controle en terugkoppeling. Het ligt 
voorr de hand om dit te doen. Producten die niet verkocht worden, brengen de 
ondernemingg in problemen, hoe goed die producten ook zijn. Organisaties die hun 
resultatenn niet meten, kunnen niet voortbestaan. De vakbeweging is een ideële or-
ganisatiee die grotendeels afhankelijk is van de vrijwillig e inzet van leden. Velen zijn 
actieff  uit sociale bewogenheid en formuleren doelen in termen van sociale recht-
vaardigheid.. Vakbondsafdelingen, bedrijfsgroepen, districten enz. zijn wel goed in 
hett formuleren van idealen en doelen, maar minder goed in het meten en evalueren 
vann resultaten. Om te overleven worden de vakbonden echter gedwongen om meer 
nadrukk leggen op controle en evaluatie van genomen besluiten. Voor het CAO-be-
leidd betekent dit een grotere nadruk op implementatie van gemaakte afspraken. 
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1.66 STRATEGISCH INSTRUMENTARIU M 

Leringg trekkend uit de theorievorming van het strategisch management werden in 
dee vorige paragraaf enkele uitgangspunten geformuleerd voor strategische arbeids-
voorwaardenvorming.. Aan de orde kwam het formuleren van doelen, het gebruik 
vann strategische informatie, het in kaart brengen van concurrenten, het tot stand 
brengenn van synergie en implementatie van gemaakte afspraken. Op deze plaats 
wordenn deze uitgangspunten toegepast op het arbeidsvoorwaardenbeleid. 

Err zijn verschillende manieren om de positie van een belangenorganisatie bin-
nenn een bedrijf of bedrijfstak in kaan te brengen. De gebruikelijke manier is ana-
lysee aan de hand van ledentallen en organisatiegraad. De meeste vakbonden heb-
benn de gewoonte om 'witte vlekken-plannen op te stellen, dat wil zeggen bedrij-
ven,, sectoren of beroepsgroepen aan te wijzen waar zij nog zwak vertegenwoordigd 
zijn.. In de voormalige Industriebond FNV werd gebruik gemaakt van de portfolio-
methode.. In deze methode wordt het marktaandeel (organisatiegraad van de eigen 
vakbond)) afgezet tegen de totale markt, waarbij van beide grootheden wordt inge-
schatt of er sprake is van groeipotentie. De portfolio-methode is voor vakbonden 
eenn nuttig instrument. Door de activiteiten van vrijwilligers of kaderleden zijn vak-
bondenn bijna per definitie georiënteerd op bedrijven waar men al sterk is. Een posi-
tiee opbouwen in een bedrijf kost enige tijd, vandaar dat vakbonden meestal sterk 
zijnn in al wat oudere, enigszins traditionele bedrijven. Niet zelden zijn dit bedrij-
venn in een markt die al over zijn hoogtepunt heen is. De portfolio-methode confron-
teertt de vakbond met groeiende bedrijven of bedrijfstakken zonder vakbondstradi-
tie.. Gewoonlijk is dit aanleiding om extra tijd en aandacht in zo'n nieuwe markt te 
investeren. . 

Dee portfolio-methode biedt echter onvoldoende inzicht in de structuur van 
marktt en marktaandeel. Het in paragraaf 1.5 beschreven voorbeeld van de postbestel-
lingg kan dit illustreren. De positie van de vakbond in deze bedrijven verzwakte door 
krimpendee werkgelegenheid van postbestellers in vaste dienst. Maar de groei van 
hett aantal flexwerkers en parttimers bleek mede te worden veroorzaakt door het 
starree beleid van de vakbeweging zelf. Een kwantitatieve marktverkenning is dus 
niett altijd voldoende, ook de strategie van de organisatie zelf dient in de analyse te 
wordenn betrokken. Hiervoor is kennis en beleidsvorming op het gebied van de ar-
beidsorganisatiee en de arbeidsmarkt van wezenlijk belang. Een ander voorbeeld is 
hett uitzendbedrijf. Op het eerste gezicht is de uitzendbranche een van de belang-
rijksterijkste markten voor vakbonden, want het is een grote, snel groeiende sector en er 
zijnn nog weinig leden. De vraag is echter of vakbonden hier een groot marktaan-
deell  kunnen behalen, gezien de specifieke aard van het arbeidsproces. 

Hieronderr wordt een strategisch instrumentarium beschreven, waarmee de func-
tioneringskrachtt van een vakbond op arbeidsvoorwaardengebied kan worden be-
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oordeeld.. Het instrumentarium bestaat uit vijf vragen: i. de marktpositie van de 
vakbond,, 2. het uitvoerend vermogen van de vakbond, 3. de positie vann de CAO als 
product,, 4. de kennisorganisatie van de vakbond en 5. het onderscheidend vermo-
genn van de vakbond. Figuur 1.3 (blz. 37) geeft een overzicht van de vragen en de ge-
bruiktee maatstaven. Aan de vragen worden een aantal praktische eisen gesteld. Ze 
moetenn algemeen toepasbaar zijn en onderlinge vergelijkingen mogelijk maken. En 
zee moeten bruikbaar zijn voor de onderhandelende partijen, kaderleden en onder-
nemingsraden.. Vooralsnog zijn de vragen bedoeld voor gebruik op sectoraal niveau 
enn op het terrein van arbeidsvoorwaardenvorming. Het lijk t mogelijk om het instru-
mentt aan te passen aan gebruik op een ander niveau often behoeve van een ander 
vakbondsproduct. . 

1.1. Marktpositie 

'Wat'Wat valt te zeggen over de aanwezigheid van de vakbond in deze bedrijfstak ten op-

zichtezichte van zijn concurrenten en tegenspelers?' 

Dee belangrijkste getalsmatige criteria die een indicatie geven van de marktpositie 
vann een vakbond zijn het ledental gecombineerd met de organisatiegraad. Onder 
organisatiegraadd versta ik het aantal leden van een vakbond ten opzichte van het 
aantall  arbeidsplaatsen in de sector. Ledencijfers alleen geven een onvolledig beeld 
vann de positie van een vakbond omdat er geen relatie wordt gelegd met de werkge-
legenheidsontwikkeling.. Een bescheiden toename van het ledental bij snel groei-
endee werkgelegenheid betekent een verzwakking van de marktpositie, een gering 
ledenverliess in een krimpende sector betekent een relatieve versterking van de 
marktpositie.. De organisatiegraad geeft een eenduidiger beeld. Als de organisatie-
graadd van een vakbond hoger is dan 25%, spreek ik van een 'sterke' marktpositie. 
Alss de organisatiegraad van een vakbond lager is dan 10%, spreek ik van een 'zwak-
ke'' marktpositie. De (theoretische) situatie kan zich voordoen dat bijvoorbeeld vier 
vakbondenn elk een organisatiegraad kennen van 10%. De totale organisatiegraad is 
dann bovengemiddeld naar Nederlandse maatstaven, namelijk 40%, maar de markt-
positiee van de afzonderlijke vakbonden is zwak. 

Hett kan nuttig zijn om de positie van een vakbond af te meten aan posities van 
concurrerendee bonden. Maar het lijk t minder zinvol om met het begrip markt-
aandeell  ten opzichte van andere vakbonden te werken. Een hoog marktaandeel van 
eenn vakbond bij een lage organisatiegraad zal weinig bijdragen aan de functione-
ringskrachtt van de vakbond in kwestie. 

2.2. Uitvoerend vermogen 

'Is'Is de vakbond in deze bedrijfstak in staat om binnen het kader van aangegeven doelen 

plannenplannen te maken, deze plannen uit te voeren en te evalueren?' 

Hett uitvoerend (of'operationeel') vermogen van vakbonden hangt af van investe-
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ringsvermogen,, de aanwezigheid van kwalitatief goed personeel en de aanwezigheid 
enn de spreiding van voldoende, kwalitatief goede kaderleden. Een sterke vakbond 
kann proberen te penetreren in een laag georganiseerde sector door extra geld en per-
soneell  in te zetten. Desondanks zal het gebrek aan kaderleden een handicap zijn. 
Eenn begin maken in een nieuwe bedrijfstak is moeilijk. In dat geval moeten keuzes 
gemaaktt worden, bijvoorbeeld de keuze om eerst een kern van vrijwilligers te vor-
men,, of om geleidelijk aan te groeien via de elders beproefde dienstverlening, of de 
keuzee om in een aantal geselecteerde bedrijven of bedrijfsafdelingen te penetreren 
mett een specifiek op de bedrijfstak afgestemd product. 

Heeftt de vakbond eenmaal een zekere omvang bereikt, dan worden er andere ei-
senn gesteld aan het uitvoerend vermogen. Worden er strategische plannen gemaakt 
enn maakt het arbeidsvoorwaardenbeleid deel uit van deze plannen? Worden plan-
nenn geëvalueerd en zo nodig bijgesteld? Wordt de naleving van de gemaakte CAO-
afsprakenn gecontroleerd? Kan de vakbond indien nodig het uitgestippelde beleid 
afdwingenn door middel van ledenmobilisatie en acties? 

Ikk noem het uitvoerend vermogen 'integraal' als er voldoende middelen zijn en 
alss er sprake is van implementatie. Mankeert het aan een van beide dan spreek ik 
vann 'ad hoc'. 

3.. Positie van de CAO ais product 
'Wat'Wat vak in deze bedrijfstak te zeggen over depositie van de CAO ten opzichte van an-
deredere arbeidsvoorwaardenregelingen?' 
Dezee vraag heeft betrekking op de positie van het voornaamste product, in dit ge-
vall  de CAO ('Is deze CAO een A-merk?'). De positie van de CAO dient te worden ver-
gelekenn met andere typen arbeidsvoorwaarden, waarvan de belangrijkste zijn: 
-- individuele belangenbehartiging al of niet verricht door vakbonden; 
-- arbeidsvoorwaardenregelingen overeengekomen met ondernemingsraden; 

-- regelingen gemaakt door p&o-afdelingen zonder tussenkomst van vakbond of 
ondernemingsraad. . 

Opp deze manier kan worden vastgesteld welke concurrentie de CAO ondervindt. 
Ookk kan worden vastgesteld wat de kansen zijn op synergie tussen CAO-beleid en 
anderee vakbondsdiensten. 

Anderee vragen over de CAO zijn: is deze CAO bekend bij de leden en wordt er ge-
bruikk van gemaakt? Is de CAO toegankelijk (leesbaar)? Wordt de CAO erkend en na-
geleefdd door de werkgevers in de bedrijfstak? Zwakke of nog jonge vakbonden moe-
tenn zichzelf meestal nog bewijzen op arbeidsvoorwaardengebied. Het kan zijn dat 
err helemaal (nog) geen CAO bestaat, het kan ook zijn dat de OR de rol van onder-
handelaarr bekleedt. Traditionele vakbonden ervaren soms een proces van erosie in 
dee collectieve regelingen. De werkgevers hebben bijvoorbeeld behoefte aan meer 
flexibiliteit :: zij kunnen dit niet met de vakbond voor elkaar krijgen en zoeken daar--
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omm een uitweg via rechtstreekse afspraken met het personeel. Eerder in dit hoofd-
stukstuk werd dit een bypass genoemd. Een sterke positie van het CAO-product noem 
ikk 'centraal', een zwakke positie noem ik 'marginaal'. Het kan voorkomen dat de 
CAOO een wat neutrale, regelende positie inneemt, een vorm van onmisbaarheid zon-
derr dominantie. In dat geval omschrijf ik de CAO-positie als 'technisch'. 

4.4. Kennisorganisatie 

'Is'Is de vakbond in deze bedrijfstak in staat om interne en externe informatie te vergaren, 

tegentegen elkaar af te wegen en er gebruik van te maken?' 

Onderscheidd valt te maken tussen interne en externe informatie, tussen informatie 
gebruikenn en informatie vergaren. Interne informatie in een vakbond wordt ont-
leendd aan de leden. Externe informatie wordt ontleend aan de arbeidsmarkt, be-
drijven/bedrijfstakkenn en aan het strategisch gedrag van werkgevers, concurrenten 
enn partners. De koppeling van interne en externe informatie veronderstelt een goed 
georganiseerdd vakbondsapparaat. Een deel van de informatie die een vakbond no-
digg heeft is opiniërende kennis (voorkeuren van leden, wensen van potentiële le-
den).. Een ander deel van de informatie is materie-deskundigheid (kennis van lo-
nen,, sociale zekerheid, wetgeving). De kennisorganisatie van een vakbond bestaat 
duss uit de volgende delen: 
-- het gebruiken van interne informatie; 

-- het vergaren van externe beleidsinformatie; 
-- het koppelen van interne en externe informatie; 
-- het omgaan met opinies; 
-- het ontwikkelen van materie-deskundigheid. 

Alss een vakorganisatie erin slaagt om door middel van kennis een voorsprong te be-
halenn in de dienstverlening spreek ik van 'kennis-organiserend'. Als dat niet het ge-
vall  lijk t te zijn, spreek ik van een 'kennis-passieve' organisatie. 

$.$. Onderscheidend vermogen 

'Slaap'Slaap de vakbond erin om strategische veranderingen in de arbeidsorganisatie en op de 

arbeidsmarktarbeidsmarkt te vertalen in arbeidsvoorwaardenbeleid?' 

Bijj  voorgaande vragen heb ik verband gezocht tussen vakbondsstrategie en market-
ingstrategie.. Dit leverde zinvolle parallellen op: zo wordt in de marketing gesproken 
overr marktaandelen en in het vakbondsjargon over organisatiegraad; zo koesteren 
verkoperss hun producten of merken en de vakbonden hun CAO'S. Voor de vijfde vraag 
hebb ik gezocht naar de kerncompetentie of het primaire proces van vakbondswerk. 
Watt onderscheidt vakbonden van andere dienstverlenende organisaties op het ter-
reinn van sociaal-economische belangenbehartiging, met andere woorden wat is het 
onderscheidendd vermogen? Het meest kenmerkende dat vakbonden volgens mij te 
biedenn hebben, is (belangenbehartiging rond) arbeid. Onder de kerncompetentie 
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vann een vakbond versta ik geworteldheid in de arbeidsorganisatie en kennis van de 
arbeidsmarkt.. Het komt erop aan om kennis, invloed en betrokkenheid op deze ter-
reinenn om te zetten in arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Hiermee sluit ik aan op 
hethet in figuur 1.2 gedefinieerde krachtenveld rond de arbeidsvoorwaardenvorming: 
dee bedrijfsinnovatie en de persoonlijke levenssfeer van werknemers. 

Eenn vakbond kan een sterke positie innemen binnen de arbeidsorganisatie, maar 
weinigg zicht hebben op de arbeidsmarkt of omgekeerd. Wanneer een vakbond kans 
ziett om regels af te dwingen over zulke onderwerpen als beloning, werktaakverde-
ling,, kwalificatiebeleid en werktijden dan noem ik het onderscheidend vermogen op 
hethet gebied van de arbeidsorganisatie 'controlerend'. Ook als een vakbond invloed 
uitoefentt op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via besturen van vakopleidingen en de-
zee invloed weet te verwerken tot CAO-afspraken, noem ik het onderscheidend ver-
mogenn op het gebied van de arbeidsmarkt 'controlerend'. Als daarnaast kans wordt 
gezienn om nieuwe ontwikkelingen in de arbeidsorganisatie, respectievelijk op het ge-
biedd van de arbeidsmarkt te beïnvloeden, spreek ik van 'vernieuwend'. Als geen spra-
kee is van actieve betrokkenheid op de genoemde terreinen noem ik het onderschei-
dendd vermogen 'diffuus'. 

1.. marktpositie 

2.. uitvoerend vermogen 

3.. CAO als product 

4.. kennisorganisatie 

5.. onderscheidend vermogen 

(arbeidsorganisatiee en arbeidsmarkt) 

sterk k 
sterkk noch zwak 
zwak k 

integraal l 
add hoc 

centraal l 
technisch h 
marginaal l 

kennis-organiserend d 
kennis-passief f 

vernieuwend d 
controlerend d 
diffuus s 

FiguurFiguur  1.3 Strategisch instrumentarium ter beoordeling van het 

arbeidsvoorwaardenbeleid arbeidsvoorwaardenbeleid 
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1.77 OPBOUW VAN DE STUDIE 

Dee opbouw van deze studie is als volgt. 

Deell  i, 'Arbeidsvoorwaardenvorming in de praktijk', omvat de hoofdstukken 2 tot 

enn met 6 en daarmee vijf sectorale studies. Drie sectoren maakten deel uit van de 

voormaligee Industriebond FNV. Zij vertegenwoordigen niet de hele Nederlandse in-

dustriee maar wel het grootste deel. De twee andere sectoren zijn opgevoerd als con-

trolegroep.. De bouwnijverheid zorgt als sterke vakbondssector voor contrast aan de 

enee kant, de uitzendbranche als nieuwe, maar nog vrijwel vakbondsloze sector voor 

contrastt aan de andere kant. Deel 1 geldt als toets van het strategisch instrumenta-

rium.. Met elkaar moeten de vijf vragen de onderzoeker in staat stellen om een oor-

deell  te vormen over de strategische arbeidsvoorwaardenvorming op meso-niveau. 

InIn deel 1 werd gebruik gemaakt van archiefmateriaal van FNV Bondgenoten, de In-

dustriebondd FNV, de Bouw en houtbond FNV en van de FNV Dienstenbond. Er werd 

eenn vergelijkende analyse gemaakt van de CAO-onderhandelingen over de periode 

1990-1998.. Daartoe werd gebruik gemaakt van de CAO-voorstellen van beide par-

tijenn ten behoeve van de onderhandelingen (de 'voorstellenbrieven'), van verslagen 

enn tussentijdse notities ten tijde van die onderhandelingen, van de uitkomsten 

(Voorlopigee akkoorden') en van verslagen van ledenvergaderingen. Daarnaast werd 

gebruikk gemaakt van publicaties in de vakbondspers, jaarverslagen, werkplannen, 

sectoranalysess en brochures over diverse CAO-onderwerpen. En tenslotte is materi-

aall  verwerkt over reorganisatie van het vakbondswerk. De vijf sector-hoofdstukken 

werdenn in concept voorgelegd aan een kleine groepp betrokkenen. Gesproken werd 

mett kaderleden van FNV-bonden die goed bekend zijn met de bedrijfstak. Daarnaast 

werdd gesproken met leden van onderhandelingsdelegaties en vertegenwoordigers 

vann de betrokken werkgeversorganisaties of werkgeversdelegatie bij de onderhan-

delingenn (zie blz. 341). 

Deell  11, 'Arbeidsvoorwaardenvorming: strategisch debat', omvat de hoofdstukken 7 

tott en met 10 en heeft een thematische opbouw. In hoofdstuk 7 wordt beschreven 

hoee vakbonden de dynamiek van de arbeidsorganisatie en in het bijzonder de be-

drijj  fsinnovatie betrekken in het arbeidsvoorwaardenbeleid. De hoofdstukken 8, over 

arbeidstijden,, en 9, over kwalificatie en zekerheid, vertrekken vanuit de persoonlijke 

levenssfeerr van de werknemer, zij het dat steeds een relatie gelegd wordt naar het ar-

beidsproces.. Met elkaar beschrijven deze hoofdstukken de sterke veranderingen in 

watt het krachtenveld rond arbeidsvoorwaardenvorming heb genoemd. Er zijn geen 

afzonderlijkee hoofdstukken over inkomen en sociale zekerheid, omdat ik mij ten 

doell  gesteld heb over onderwerpen te schrijven sinds 1980 de toon hebben gezet in 
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dee arbeidsvoorwaardenvorming als proces. Onderzoek naar inkomensbeleid en so-
cialee zekerheidsbeleid zou een ander soort studie hebben gevraagd. Het slothoofd-
stuk,, over de configuratie van de CAO, plaatst de thematische ontwikkelingen in een 
institutioneell  kader: nieuwe onderwerpen en nieuwe omgangsvormen dringen door 
aann de CAO-tafel en veroorzaken een proces van decentralisatie en differentiatie. Het 
resultaatt is een heel andere CAO dan we gewend zijn. 

Voorr de hoofdstukken die samen het tweede deel van de studie omvatten werd 
gebruikk gemaakt van literatuur op het terrein der arbeidsverhoudingen, arbeidsor-
ganisatie,, strategisch management en vakbondsstudies, aangevuld met archiefma-
teriaall  van de betreffende vakbonden. Het gaat daarbij om interne studies, con-
gresmateriaal,, beleidsnotities over het arbeidsvoorwaardenbeleid, brochures en ar-
tikelenn in de vakbondsmedia. In figuur 1.4 wordt de opbouw van de studie in een 
schemaa weergegeven. 

FiguurFiguur 1.4 De opbouw van deze studie 
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DEELL I 

ARBEIDSVOORWAARDENVORMIN GG I N DE PRAKTIJ K 

Deell  i van deze studie omvat een vijftal sectorstudies. De sectoren zijn niet gese-

lecteerdd vanwege de economische positie of het personele beleid, maar vanwege het 

specifiekee vakbondswerk dat er plaats vindt. 

SelectieSelectie van bedrijfstakken 
HoofdstukHoofdstuk 2. De chemie is een overwegend naoorlogse bedrijfstak met veel inter-
nationalee concerns. De vakbonden zijn er sterk, zij het vooral ondernemingsgewijs 
georganiseerd.. Deze sector kent uitsluitend bedrijfs-CAO's. 

Hoofdstuk}.Hoofdstuk}. De metaal- en elektrotechnische industrie (de 'grootmetaal') is een 
oudee bedrijfstak die in de jaren tachtig en negentig sterk gemoderniseerd is. Vooral 
dee elektrotechnische industrie is een kennisintensieve, technologisch geavanceerde 
branche.. Het vakbondswerk in deze sector is echter nog klassiek georganiseerd met 
éénn CAO voor de hele bedrijfstak en landelijke organen voor opleidingen en ar-
beidsmarktbeleid. . 

HoofdstukHoofdstuk 4. De metaal- en technische bedrijfstakken (metaalnijverheid of de 
'kleinmetaal')) vormen een snel groeiende sector op het grensvlak van industrie en 
dienstverlening.. De sector bestaat vrijwel geheel uit midden- en kleinbedrijf. In de 
meestee bedrijven is het vakbondswerk nieuw en in enkele branches is de organisa-
tiegraadd nog laag. Er zijn alleen landelijke CAO'S. 

HoofdstukHoofdstuk $> De bouwnijverheid is een ambachtelijke sector met voornamelijk 
middelgrotee en kleine bedrijven. Hier vinden we een van de sterkste vakbonden in 
dee marktsector. Er zijn landelijke CAO'S. 

HoofdstukHoofdstuk 6. De uitzendbranche is een voorbeeld van een jonge en snel groeien-
dee bedrijfstak. Om het onderzoek compact te houden is voornamelijk gekeken naar 
uitzendwerkk ten behoeve van de industrie. Het vakbondswerk in de uitzendbran-
chee staat nog in de kinderschoenen. Hoewel de grote uitzendbedrijven domineren, 
iss er geen sprake van bedrijfs-CAOs; er is alleen een landelijke CAO. 

Mett elkaar geven de sectorstudies een representatief beeld van het vakbondswerk 
inn de industrie. De sectoren omvatten circa 70% van de industriële werkgelegen-
heid.. Zowel de kapitaalgoederenindustrie, de procesindustrie als de industriële 
dienstverleningg zijn goed vertegenwoordigd. Van de onderzochte vakbonden zijn 
dee Industriebond FNV (in 1998 opgegaan in FNV Bondgenoten) en de Bouw en 
Houtbondd FNV markdeider in de desbetreffende sectoren. 
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Inn de probleemstelling van deze studie (paragraaf 1.3) wordt de vraag gesteld naar 
eenn analyse-instrument dat verfijnder is dan de gebruikelijke criteria, zoals loon-
ontwikkelingg en ledentallen. Dieper doordringen in de dynamiek van arbeidspro-
cess en arbeidsvoorwaarden maakt het mogelijk om uitspraken te doen over de posi-
tiee van vakbonden op de markt van sociaal-economische belangenbehartiging. Dit 
rechtvaardigtt de keuze van uitsluitend industriële en verwante sectoren. Met een ver-
fijndfijnd instrumentarium kunnen immers verschillen worden opgespoord tussen be-
drijven,, waar het vakbondswerk op het eerste gezicht sterk overeenkomt. Op grond 
vann dit onderzoek kunnen geen algemene uitspraken gedaan worden over het vak-
bondswerkk in de dienstensector of bij de overheid. Wel leent het strategisch instru-
mentariumm zich voor gebruik in andere dan industriële sectoren. 

OpzetOpzet van de hoofdstukken 

Dee hoofdstukken 2 tot en met 6 hebben een identieke opbouw en bestaan allemaal 
uitt negen paragrafen. 

Inn paragraaf 1 wordt de bedrijfstak gedefinieerd. In de meeste hoofdstukken is 
hierbijj  een beperking gemaakt, om een heldere beschrijving te kunnen geven van 
hett arbeidsproces en het vakbondswerk. Zo wordt in hoofdstuk 2 de focus gericht 
opp de procesoperators in plaats van op alle werknemers in de bedrijfstak, omdat 
voorr de procesoperators de belangrijkste veranderingen worden verwacht. In alle 
hoofdstukkenn is de bedrijfssector gedefinieerd vanuit het vakbondswerk. Er zijn bij-
voorbeeldd verschillende manieren om de bedrijfstak metaal- en elektrotechnische 
industriee te definiëren. In mijn studie gebeurt dit vanuit de CAO-definitie, omdat 
ditt gebruikelijk is bij vakbondswerk. 

InIn paragraaf '2 wordt een korte schets gegeven van de economische situatie in de 
bedrijfstak,, om de kwantitatieve verschuivingen in werkgelegenheid te typeren. 

Inn paragraaf j worden dominante veranderingen in het arbeidsproces beschre-
ven,, om de kwalitatieve veranderingen in werkgelegenheid in beeld te brengen. 

InIn de paragrafen 4 en $ wordt het beleid en de cultuur van de vakbonden en de 
werkgeversorganisatiess geschetst. Ik gebruik in deze paragrafen de typeringen pro-
actief,, reactief en passief. Onder pro-actief versta ik 'handelend volgens een eigen 
visie,, zij het steeds in wisselwerking met de strategie van de ander'. Reactief bete-
kentt in dit verband reagerend op de ander. Passief betekent dat een afwachtende 
koerss wordt gevolgd. 

ParagraafParagraaf 6over de CAO-onderhandelingen is een logisch vervolg op de twee voor-
afgaandee en beschrijft de uitkomsten van de onderhandelingen op hoofdlijnen van-
aff  1990. 

Inn paragraaf 7 worden recente reorganisaties van het vakbondswerk beschreven 
terr introductie op de beide slotparagrafen. 
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Inn paragraaf '8 komen alle draden samen. Hier worden actuele problemen beschre-
venn door trends op het gebied van arbeidsmarkt en -organisatie af te zetten tegen-
overr de arbeidsvoorwaardenstrategie. De paragrafen 8 zijn onderling zeer verschil-
lend,, al naar gelang de omstandigheden waarin de bonden zich bevinden. 

Inn paragraaf p wordt de lakmoesproef genomen op het strategisch denken over 
dee arbeidsvoorwaardenvorming. Dit gebeurt aan de hand van de vijf vragen die ik 
inn hoofdstuk 1.6 het strategisch instrumentarium heb genoemd. 

Bronnen Bronnen 
Behalvee aan CAO-documentatie, vakbondspublicaties en interviews werden gege-
venss ondeend aan bedrijfstakstudies van onder meer Basis & Beleid Organisatie-
adviseurss (de hoofdstukken 2,3 en 4), aan publicaties van het Economisch Instituut 
voorr de Bouwnijverheid (hoofdstuk 5), aan het maandblad Fltxmarkt en de Alge-
menee Bond Uitzendondernemingen (hoofdstuk 6). 
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Eenn koor  van solisten 
Hett  arbeidsvoorwaardenbeleid in de chemie4 

2.11 DEFINIËRIN G VAN DE BEDRIJFSTAK 

Dee chemische industrie levert grondstoffen en halffabrikaten voor verdere indus-
triëlee toepassing. Er valt onderscheid te maken tussen petrochemie (aardoliepro-
ducten),, basischemie (grondstoffen voor de productie van kunststoffen) en fijn-
chemiee (eindproducten met een hogere toegevoegde waarde zoals farmacie en verf-
stoffen)) . De chemie heeft haar oorsprong in de bewerking van fossiele brandstoffen 
-- olie, steenkool en gas - en is daarom te vinden in oorspronkelijke mijnbouwge-
biedenn (DSM) of bij de zeehavens (Shell). Concentraties van chemische productie-
bedrijvenn leveren voor passanten een spectaculair beeld door de immense massa's 
buizen,, koeltorens en opslagtanks. Nederland is mede door de sterke positie van de 
Europoortt en door de beschikbaarheid van aardgas een belangrijk chemieland. De 
meestee internationale chemieconcerns hebben productievestigingen in ons land. 
Akzoo Nobel en Shell behoren tot de wereldtop. Juist door de positie van Nederland 
alss 'doorvoerhaven' naar andere Europese landen is de chemische industrie vooral 
'bulkchemie'.. Dat wil zeggen dat grondstoffen wel hun eerste bewerking krijgen, 
maarr dat de fijnere bewerking ('fijnchemie') vooral elders, dat wil zeggen dichter 
bijj  de klanten plaatsvindt. 

Tott de chemische industrie rekenen we de bedrijven die lid zijn van de VNCI, de 
Verenigingg van de Nederlandse Chemische Industrie, of daarmee zijn geassocieerd. 
Dee VNCI heeft 80 rechtstreekse leden en is geassocieerd met een aantal verenigingen 
zoalss de NFK (bedrijven die kunststoffen verwerken) en Nefarma (farmaceutische 
bedrijven).. Alles bij elkaar telt de bedrijfstak circa 700 ondernemingen met 78.000 
arbeidsplaatsen.. Bekende namen in de Nederlandse petrochemie zijn Shell, Gulf, 
Kuwaitt Petroleum (Q8), Esso, BP en Mobil Oil. In de Nederlandse basischemie zijn 
dee hoofdrolspelers Akzo Nobel, DSM, Hoechst, BASF, Dupont, Dow Chemical, 
Generall  Electric Plastics en ICI. Farmaceutische bedrijven zijn - naast Akzo - Gist-
brocadess en OPG (groothandel). Een belangrijke chemische industrie op basis van 
landbouwproductenn (aardappelzetmeel) is Avebe in Hoogezand. Een grote verf-
producentt - naast Akzo - is Sigma Coatings in Amsterdam. Een voorbeeld van een 
kunststofverwerkendee industrie is Wavin in Hardenberg. Ten slotte zij vermeld dat 
ookk textielbedrijven zoals de Koninklijke Ten Cate veel kunststofproducten maken. 

InIn de chemische industrie bestaan verschillende arbeidsprocessen. De belang-
rijkstee zijn procesarbeid, research, technische diensten en logistiek. Passages in de-
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zee studie die betrekking hebben op het arbeidsproces gaan voornamelijk over de 
procesarbeid.. Deze keuze is gemaakt omdat de procesarbeid zich steeds meer ver-
breidtt van de chemie naar andere bedrijfssectoren (bijvoorbeeld papierindustrie en 
textiel,, delen van de metaalproductie, havens, productie van gas en elektra). De che-
miee is op dit gebied toonaangevend. 

2.22 ECONOMISCHE SITUATI E VAN DE BEDRIJFSTAK 

Dee chemie wordt gedomineerd door grote, wereldwijd opererende concerns, hoe-
well  er vooral in de verwerkende industrie ook kleinere bedrijven bestaan. De gro-
tee chemiebedrijven zijn machtige hoofdrolspelers in de wereldeconomie die jaren 
achtereenn superwinsten maken. Aan de andere kant is de chemie kwetsbaar. Voor 
dee afzet van zijn producten is de bedrijfstak afhankelijk van andere bedrijfstakken 
zoalss de auto-industrie en de bouw. Beginnende stagnatie in deze sectoren is onmid-
dellijkk merkbaar in de afzet van grondstoffen en in het prijsniveau. De chemie is 
bovendienn afhankelijk van internationale ontwikkelingen (olieprijzen, politieke 
situatiee in de grondstoffenlanden). En vooral de laatste jaren blijken de bedrijven 
ookk gevoelig voor opinievorming op het gebied van energie en milieu. De bedrijfstak 
iss dus zowel gevoelig voor conjunctuurbewegingen als voor poütiek-maatschappe^ 
lijk ee ontwikkelingen. In Amerika en in West-Europa is de chemie een kapitaal- en 
R&D-intensievee bedrijfstak. Om aan te geven dat het gewicht van de bedrijfstak veel 
groterr is dan het bescheiden aantal banen doet vermoeden, gebruiken de werkge-
verss graag het volgende beeld. 'De bedrijfstak verschaft werk aan zo'n 80.500 men-
senn en is binnen de Nederlandse industrie verantwoordelijk voor circa 10% van de 
werkgelegenheid,, 15% van de productie, 20% van de export, 25% van de investerin-
genn en 30% van de speur- en ontwikkelingsuitgaven.5 

Voorr de toekomst van de chemische industrie in Nederland is het debat over vol-

gendee onderwerpen van betekenis. 

-- In de eerste plaats is er de vraag of chemische industrie een schone, energie- en 
grondstoffenzuinige,, veilige en ruimtevriendelijke industrie kan zijn. Er worden 
hogee maatschappelijke eisen aan de bedrijfstak gesteld. Zo spreekt Ria Beckers, 
voorzitterr van de stichting Natuur en Milieu, van 'tien tot twintig maal efficiënter 
gebruikk van grondstoffen en energie'.6 De tijd is voorbij dat werkgevers een bij-
dragee als deze voor kennisgeving aannamen. De VNCI neemt uit goed begrepen 
eigenbelangg deel aan het milieudebat. 

-- Een andere vraag is of de chemische industrie in Nederland een 'buik-industrie' 
blijf tt en als zodanig nog mag groeien of zich moet ontwikkelen tot een verwer-
kendee industrie met een geringer gebruik van grondstoffen en een hogere toe-
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gevoegdee waarde.7 Deze vraag hangt weer samen met het politieke debat over de 
Maasvlaktee en diverse transportproblemen in Nederland. 

-- Dan is er de beoogde verdeling van de wereldmarkt door de grote producenten. 
Dee laatste jaren zien we nieuwe vormen van specialisatie ontstaan, waarbij iede-
ree onderneming streeft naar een positie van 'global player' op enkele deelmark-
ten.. De specialisatie heeft gevolgen voor de eigendomsstructuur in de bedrijfstak. 
Aann de ene kant zijn er fusies en joint-ventures, aan de andere kant 'ontkoppe-
lingen'' en buy-outs met specialisatie en herverdeling van markten als oogmerk. 
Zoo is het grote complex van ici op Rozenburg deels verkocht aan Dupont en BASF. 
Vakbondenn en ondernemingsraden moeten zich instellen op veranderende eigen-
domsstructuren.. Ondernemingsraden krijgen te maken met wereldwijd georga-
niseerdee business-units. Vakbonden worden geconfronteerd met een toenemend 
aantall  CAO'S, geldend voor soms betrekkelijk kleine eenheden. 

-- De opkomst van nieuwe industrielanden en nieuwe afzetmarkten betekent een 
nieuww perspectief voor de grondstoffen producerende industrie. Naarmate zich 
inn China en India reusachtige markten openen voor bouwproducten, kleding, 
woninginrichting,, auto's en elektronica, ontstaat de behoefte om ook de grond-
stoffenproductiee naar deze landen te verplaatsen. Gevolg kan zijn dat productie-
capaciteitt die nu nog in Europa is gevestigd, wordt overgebracht naar andere lan-
den.. Het is mogelijk dat hiervoor nieuwe werkgelegenheid terugkomt, bijvoor-
beeldd in de vorm van R&D of high-techbedrijven. Het is ook mogelijk dat er met 
hethet inkrimpen van de fabrieken juist een einde komt aan de product- en proces-
ontwikkeling,, met andere woorden dat de R&D mee verhuist naar het buitenland. 

-- Een laatste vraag heeft betrekking op de loonkosten. De belangrijkste chemie-
bedrijvenn in Nederland zijn procesindustrieën met een hoge automatiserings-
graad.. Jarenlang hebben de arbeidskosten hier nauwelijks een rol gespeeld door 
dee dominante positie van het Rotterdamse havengebied en door de voorsprong 
inn automatisering. Die tijd lijk t voorbij. De arbeidskosten in de chemie ver-
houdenn zich tussen Europa, de vs en Japan enerzijds en de nieuwe industrie-
landenn anderzijds met 25 tegen 1. De productiviteit in de nieuwe landen ligt nog 
laag,, maar een inhaalbeweging op dit gebied zal zeker gevolgen hebben elders in 
dee wereld.8 De chemiebedrijven stellen zich tot doel om op deze ontwikkeling 
vooruitt te lopen door reorganisatie van het arbeidsproces. 

InIn de tweede helft van de jaren tachtig is de werkgelegenheid in de chemie, mede 
doorr de toepassing van arbeidstijdverkorting (invoering vijfploegendienst), nog ge-
groeid.. Over de jaren negentig is sprake van een dalende tendens. Ook de econo-
mischh gunstige jaren 1997-1998 laten een daling van de werkgelegenheid zien. 
Anderss dan de metaal heeft de Nederlandse chemische industrie weinig debacles en 
massaontslagenn meegemaakt. Dat neemt niet weg dat een deel van de bedrijfstak 
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opp zijn retour is. Bijvoorbeeld de producenten van kunststofvezels hebben regel-
matigg te kampen met overcapaciteit en prijsval. Dit heeft bij Akzo Nobel tot sanerin-
genn en bedrijfssluiting geleid, een proces dat nog steeds doorgaat. Ook de kunst-
mestsectorr verkeert in moeilijke omstandigheden. Nog niet zo lang geleden telde 
Nederlandd tien grote kunstmestfabrieken (o.m. DSM), die hun bestaan voornamelijk 
danktenn aan het goedkope aardgas. Door het aflopen van de gascontracten en stij-
gendee milieukosten zijn verschillende fabrieken gesloten en is de werkgelegenheid 
bijj  de andere sterk teruggelopen. 

Voorr het overige worden bedrijfsinkrimpingen in de chemie veroorzaakt door 

automatiseringg en efficiencybewegingen. Zo heeft Shell in 1997 het aantal banen 

opp de hoofdkantoren in Londen en Den Haag gehalveerd. Hier is sprake van een 

veranderdee managementstijl, waarbij de nadruk gelegd wordt op decentralisatie en 

verkortingg van de beslissingslijnen. 

Conclusie Conclusie 
Dee Nederlandse chemie wordt gedomineerd door grote internationale concerns 
maarr biedt ook werkgelegenheid aan enkele honderden kleinere bedrijven die geo-
riënteerdriënteerd zijn op verwerking van basisproducten. Het toekomstperspectief van de 
bedrijfstakk mag uitstekend genoemd worden. De werkgelegenheid in Nederland en 
anderee Europese landen loopt echter terug door automatisering, bedrijfsverplaats-
ingenn en efficiencymaatregelen. 

2.33 VERANDERING VAN HET ARBEIDSPROCES 

Hett arbeidsproces in de chemie spreekt tot de verbeelding. De werknemers zijn niet 
zoalss in de meer traditionele productie gebonden aan machine en product maar 
besturenbesturen op afstand een complex van machines en installaties. Men kan in één dag 
velee duizenden kilos kleefstof, kleurstof of pijnstillers produceren zonder iets van 
dezee stoffen te zien en zonder de machines aan en uit te zetten. Raffinaderijen en 
bedrijvenn in de basischemie worden wel aangeduid met de benaming procesindus-
trie.. De werknemers die verantwoordelijk zijn voor de besturing van het proces wor-
denn (proces)operator genoemd. Omdat processen gewoonlijk niet zonder hoge kos-
tenn te stoppen zijn, werken de operators in continudienst: 7 maal 24 uur per week, 
verdeeldd over vijf ploegen (gemiddelde werkweek: 33,6 uur per week). Het werk van 
dee operators vindt hoofdzakelijk plaats in de controlekamers of meet- en regelka-
merss waar grote beeldschermen, grafieken e.d. het productieverloop weergeven. De 
taakverdelingg in de procesindustrie is vanaf het begin sterk geïntegreerd. De opera-
torss doen alle voorkomende werkzaamheden: bedierüngswerkzaamheden, het ver-
richtenn van metingen, controle van de installaties, eventuele schoonmaakwerkzaam-
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heden.. Wel wordt gewoonlijk onderscheid gemaakt tussen eerste en tweede opera-
torr en teamleider ('wachtcheF). Men zou kunnen zeggen dat in de procesindustrie 
all  ervaring werd opgedaan met autonome taakgroepen of zelfsturende teams voor-
datt dit concept werd 'uitgevonden in de assemblage-industrie. Het vak van proces-
operatorr is de laatste twee decenniaa sterk veranderd. Van oorsprong zijn veel ope-
ratorss aangetrokken met een lage theoretische opleiding. Deze groep heeft zich in 
dee loop der jaren opgewerkt en bijgeschoold. Bilderbeek (1992:213) merkt hierover 
hethet volgende op: 'De ontwikkelingen in de procesindustrie wijzen [...] in de rich-
tingvann een vrij algemene upgrading naar het MBO-niveau.' De weinige nieuwe en 
jongee operators die nu de bedrijven instromen hebben een veel betere school-
opleidingg (MTS of VAPRO C) en hebben ook een andere binding met het bedrijf en 
hett productieproces. Gevolg is soms dat de oudere operators zich bedreigd voelen 
inn hun werkzekerheid. Zij zijn immers minder wendbaar en hebben minder kan-
senn bij reorganisaties en taakverandering. 

Niett alle werkzaamheden in de chemische industrie kunnen gerekend worden 
tott de procesbesturing. Zo vraagt de complexe installatie om regelmatig onderhoud. 
Oorspronkelijkk maakten technici op het gebied van de werktuigbouw en de elek-
trotechnischee besturing deel uit van de teams, waar zij nauw samenwerkten met de 
operatorss (tanks afkoppelen, storingen verhelpen, assisteren bij schoonmaakwerk). 
Mett het verbeteren van de installaties werd de technische dienst (TD) geleidelijk uit 
dee ploegendienst gehaald, omdat geen permanente 'storingsploeg' meer vereist is 
enn omdat het te duur gevonden wordt om technici 168 uur per week stand-by te 
houden.. Storingsmonteurs werken nu meestal in dagdienst, zij het met verplichte 
'consignatieroosters*:: de behoefte aan permanente beschikbaarheid is blijven be-
staan.. Verdere ontwikkeling van het onderhouds- en storingswerk ten behoeve van 
complexee industriële installaties heeft een onderscheid opgeleverd tussen planma-
tigg (preventief) onderhoud en correctief (tussentijds) onderhoud. De voornaamste 
onderhoudswerkzaamhedenn worden tegenwoordig uitgevoerd tijdens produc-
tiestops:: de installatie wordt voor enkele weken geheel stilgelegd, schoongemaakt, 
gecontroleerdd en eventueel vernieuwd. Door de verbeterde technologie is het steeds 
minderr vaak nodig om tussentijds nog technische ingrepen te plegen. Ook komt 
hett hier en daar wel voor dat de operators kleine technische ingrepen plegen die 
vroegerr door de TD werden gedaan. Door de scheiding van operatorwerk en onder-
houdswerkk (we zouden kunnen spreken van 'de-integratie') is het mogelijk gewor-
denn om het technisch onderhoud uit te besteden aan gespecialiseerde firma's. Zo 
werdd in 1992 de gehele technische dienst van DSM verkocht aan Stork. Vanaf dat 
momentt opereert een groep ex-DSM'ers (onder vergelijkbare arbeidsvoorwaarden) 
onderr de naam Stork Limburg. Het voornaamste verschil is dat er nu ook onder-
houdd voor andere bedrijven in de regio wordt verricht. Kaderleden van FNV Bond-
genoten99 constateren dat er minder 'binding' ontstaat tussen de werknemers in de 
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chemie.. De operators kennen de onderhoudsmensen niet meer, ook al omdat er 
veell  concurrentie is tussen de onderhoudsbedrijven. De onderlinge solidariteit 
wordtt hierdoor ondergraven. De werknemer is meer op zichzelf aangewezen. De 
vakbondd heeft er bij herhaling op gewezen dat de afnemende binding gevaar kan 
opleverenn voor de veiligheid van de werknemers, de omwonenden en het milieu. 
Dee chemische industrie blijf t immers een bedrijfstak waar letterlijk met vuur (en 
gevaarlijkee stoffen, hoge druk enz.) wordt gespeeld. 

Doorr het toenemend kostenbesef in de chemische industrie zien we nog andere 
vormenn van de-integratie. In sommige bedrijven worden de eenvoudige werkzaam-
hedenn afgezonderd en weggehaald bij de vaste operators. In deze bedrijven worden 
dee teams aangevuld met uitzendkrachten. In andere bedrijven is de ploegenbezet-
tingg sterk teruggebracht, waardoor een tekort is ontstaan aan reservekrachten. 
Overwerkk en verlenging van de diensten is hiervan het gevolg. Sinds enkele jaren 
wordtt veel geklaagd over werkdruk. Ten slotte zij opgemerkt dat ook in de chemie 
steedss meer onderscheid wordt gemaakt tussen het kernproces en afgeleide of'ne-
venprocessen'.. In het kernproces wordt gewerkt met goed opgeleide werknemers 
mett een vaste aanstelling. Daarbuiten (in de magazijnen, transport-, inpak-, R&D, 
kantoorafdelingen)) werken veel tijdelijke en uitzendkrachten. In de voor de che-
miee slechte jaren 1992-1993 werd op vakbondsvergaderingen wel verondersteld dat 
uitbestedingg van werkzaamheden dezelfde omvang zou krijgen als bijvoorbeeld in 
dee metaal en de bouwnijverheid. Deze voorspelling blijkt niet uit te komen. 
Tegenoverr sommige vormen van de-integratie staan in de procesindustrie nieuwe 
vormenn van integratie. In paragraaf 9 van dit hoofdstuk komen we hierop terug. 

Conclusie Conclusie 

Hett arbeidsproces in de chemie is van oorsprong een sterk geïntegreerd proces. We 
zoudenn kunnen zeggen: 'zelfsturende teams avant la lettre'. In de jaren negentig zien 
wee door uitbesteding van werkzaamheden een zekere de-integratie in het arbeids-
proces.. Niet-kerntaken werden uitbesteed aan servicebedrijven en uitzendbureaus. 
Err zijn minder operators in de chemie dan eind jaren tachtig, hun niveau is over 
hett algemeen hoger en hun verantwoordelijkheid groter. Er wordt veel overgewerkt 
enn de werkdruk is toegenomen. 

2.44 POSITIE VAN DE VAKBEWEGIN G 

Dee chemische industrie maakt binnen FNV Bondgenoten deel uit van de bedrijfs-
groepp procesindustrie. Hiertoe behoren onder meer ook de papierindustrie en de 
bouwmaterialenindustrie.. FNV Bondgenoten had eind 1998 in de chemie 25.000 le-
denn op 78.000 werknemers. Het aantal werknemers is dalend, en ook het aantal 
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FNV-ledenn is sinds 1994 licht gedaald. De organisatiegraad van de FNV bedraagt 32% 
enn is enigszins gestegen. De FNV-bond neemt in de meeste bedrijven een sterke po-
sitiee in; ook de andere vakbonden zijn goed vertegenwoordigd. Zoals in alle bed-
rijfstakkenn zijn er grote onderlinge verschillen. De vakbeweging is het sterkst in het 
kernproces:: operators, fabriekspersoneel en technische diensten zijn goed georga-
niseerd.. Kantoorpersoneel, laboratoriumpersoneel en werknemers in magazijnen 
zijnn minder goed georganiseerd. Er zijn grote verschillen in vakbondscultuur tus-
senn de concerns. Bij Akzo Nobel, DSM en Shell zijn de vakbonden nadrukkelijk aan-
wezig,, maar bij Dow Chemical wordt de vakbeweging niet als onderhandelings-
partnerr erkend en wordt geen CAO (meer) afgesloten. In de farmaceutische indus-
triee is de organisatiegraad lager dan in de basischemie en de raffinage. 

Dee uitbesteding van werk heeft over het algemeen een negatieve invloed op de 
vakbondsmacht.. Werknemers van de technische dienst zijn vaak waardevolle ka-
derleden,, omdat zij de bedrijven goed kennen en omdat zij mobiel zijn. Door uit-
bestedingg komen deze werknemers in de metalelektro (metaal- en elektrotechni-
schee industrie) of in de bedrijfstak metaal en techniek terecht. Vooral de laatste heeft 
kunnenn profiteren van de ervaring die deze mensen meebrengen.10 Het is jammer 
datt deze groep voor het vakbondswerk in de chemie verloren gaat, hoewel het aan-
tall  kaderleden in deze bedrijfstak nog altijd hoger ligt dan gemiddeld (Goslinga en 
Klandermanss 1996). 

Dee vakbondscultuur in de chemie verschilt van de rest van de industrie. Aan de 
enee kant behoort de chemie ontegenzeggelijk tot de traditionele bedrijfstakken net 
alss de metaal, de haven en de bouw. Er is een goede actietraditie, er zijn veel kaderle-
den,, het 'wij-gevoel' is sterk ontwikkeld en er is een grote betrokkenheid bij het vak-
bondswerk.. Aan de andere kant heeft de chemische industrie de reputatie van 'ei-
genzinnigheid'.. De bedrijven hebben allemaal hun eigen CAO en de kaderleden zijn 
veell  meer op het eigen bedrijf georiënteerd dan op de sector. Ieder gaat zijn eigen 
gangg en conformeert zich niet graagg aan de anderen. Gezamenlijke acties in de che-
miee zijn sinds de invoering van de vijfploegendienst in de jaren zeventig niet meer 
voorgekomen.. Ook vakbondsacties per bedrijf of concern komen weinig voor. Toch 
hebbenn de vakbondsleden in de chemie de naam dat zij het goed weten te regelen. 
Dee werknemers in de chemie vormen samen één groot koor, maar zingen het liefst 
hunn eigen liedje. We zouden kunnen zeggen: een koor van pure solisten. 

Dezee situatie is te verklaren uit de structuur en geschiedenis van de bedrijvig-
heid.. Alle grote bedrijven kennen een eigen CAO en een eigen - meestal internatio-
nalee - bedrijfscultuur. De werkgevers zijn nooit bereid geweest om gezamenlijk 
problemenn (arbeidsmarkt, scholing) aan te pakken, laat staan om daar in nationaal 
off  regionaal verband over te spreken met vakbonden. De geringe behoefte van het 
managementt om zich als bedrijfstak te profileren op sociaal gebied is het gevolg van 
dee vroege internationalisatie en van de nog betrekkelijk jonge leeftijd van de meeste 
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bedrijven.. De vigerende ondernemingscultuur heeft haar uitstraling naar het per-
soneel.. Werknemers, vakbondsgroepen en ondernemingsraden zijn eraan gewend 
omm zaken met het eigen bedrijf en met niemand anders te regelen. Veel bedrijven 
inn de chemie zijn bovendien nogal geporteerd van individuele regelingen, waar-
schijnlijkk onder invloed van de Amerikaanse bedrijfscultuur die wereldwijd in de 
chemiee overheerst. De operators zijn door de aard van het werk en door de ploegen-
dienstt gewend om hun eigen boontjes te doppen. Dat doen ze als ze aan het werk 
zijn,, maar ook binnen de vakbond. In geen enkele bedrijfstak is het aantal indivi-
duelee klachten dat wordt voorgelegd aan de vakbond zo laag als in de chemie (in 
FNV-verband:: 2,8 geregistreerde klachten per jaar per 100 leden). 

Tegenoverr het individualisme van de werknemer staat het besef dat er bij de che-
miebedrijvenn alleen wat te bereiken valt met een goede strategie. Kaderleden in de 
chemiee zij n goed opgeleid (MTS-niveau) en over het geheel genomen bereid om nieu-
wee dingen aan te pakken. Nieuwe onderwerpen, zoals deeltijdwerk, zorgverlof en 
milieuu vinden een goed gehoor. Er zijn actieve ondernemingsraden en de betrokken-
heidd bij het CAO-beleid is groot. Voor de vakbeweging is de chemie een arbeidsinten-
sieff  terrein, FNV Bondgenoten is partij bij maar liefst 180 bedrijfs-CAO's. In geen en-
kelee bedrijfstak bestaan zoveel afzonderlijke CAO'S. Hierdoor is de vakbeweging uit-
stekendd in staat om maatwerk te leveren en om een vernieuwend beleid te voeren. 
Aann de andere kant maakt dit het vakbondswerk extra intensief. Dit geldt zowel 
voorr de vakbondsbestuurders als voor de kaderleden en de ondernemingsraden. 

Conclusie Conclusie 

Inn zijn algemeenheid kan het vakbondswerk in de chemische industrie getypeerd 
wordenn als pro-actief. De chemie is een interessant terrein voor vernieuwing van 
hett vakbondswerk. De bedrijven tonen maatschappelijke betrokkenheid en zijn 
meestall  vernieuwend op sociaal gebied. Bovendien vormen zij een machtige en goed 
geëquipeerdee tegenpartij. De werknemers in de chemie zijn goed opgeleid, strate-
gischh ingesteld en actief. De vakbonden nemen dan ook een sterke positie in bin-
nenn de bedrijven; dat geldt niet alleen voor de FNV maar ook voor de andere vak-
bonden.. Op sectoraal niveau hebben de vakbonden echter nauwelijks instrumen-
ten.. De krimpende werkgelegenheid en het dalend ledental dwingt de vakbonden 
omm nieuwe wegen te bewandelen en te reorganiseren. 

2.55 WERKGEVERSORGANISATIES 

Dee werkgevers in de chemie zijn als regel georganiseerd in of geassocieerd met de 
Verenigingg van de Nederlandse Chemische Industrie, maar de VNCI levert geen 
dienstverleningg op het terrein van de arbeidsverhoudingen. Daarvoor zijn vrijwel 

5i i 



allee chemiebedrijven tevens aangesloten bij de Algemene Werkgevers Vereniging 
Nederlandd (AWVN). De AWVN is een belangenbehartigende organisatie op het ge-
biedd van de factor arbeid en geen brancheorganisatie in economische zin (markt-
verkenningen,, prijsvorming). Wel heeft de AWVN een gendemens agreement met 
zo'nn 60 aangesloten brancheorganisaties, die zelf wel economische dienstverlening 
bieden.. De dienstverlening beslaat van oudsher het terrein van de arbeidsverhoudin-
gen,, het sociaal beleid in de onderneming en het sociaal-economisch beleid. Oor-
spronkelijkk is de AWVN alleen gericht op industriële bedrijven. Sinds omstreeks 1995 
iss de doelgroep echter uitgebreid naar de zakelijke dienstverlening en de transport-
sector.. De AWVN is nu betrokken bij 500 CAO'S voor 700.000 werknemers. De organi-
satiee kan zorg dragen voor begeleiding en advisering bij de onderhandelingen. 
Middelgrotee bedrijven met een eigen CAO en kleine brancheorganisaties die bij de 
AWVNN zijn aangesloten laten zich in de onderhandelingen gewoonlijk vertegenwoor-
digenn door een professional van de AWVN. Grote bedrijven zoals Akzo Nobel, Shell 
enn DSM laten zich adviseren maar doen zelfde CAO-onderhandelingen. Verschillende 
tussenvormenn (AWVN doet specifieke onderwerpen, stuurt een waarnemer, beperkt 
zichh tot advieswerk) zijn uiteraard mogelijk. Voor de grotere bedrijven is de AWVN 

niett in de eerste plaats een serviceapparaat maar eerder een platform waarbinnen 
ontwikkelingenn kunnen worden uitgewisseld. De AWVN staat zich dan ook voor op 
dee eigen research en verkenning van de arbeidsverhoudingen, zij het dat de organi-
satiee hiermee zelden op de voorgrond zal treden. Dit wordt overgelaten aan pro-
minentee leden die een dergelijke rol ambiëren (Akzo Nobel, Shell). De AWVN zelf 
staatt zich liever voor op continuïteit en op verbetering van de kwaliteit der arbeids-
verhoudingen.. Deze werkwijze leidt haast vanzelfsprekend tot een gematigde 
professionelee stijl op basis van de belangen van verschillende partijen. De AWVN sig-
naleertt vroegtijdig een trend in de arbeidsverhoudingen (bijvoorbeeld flexibilisering 
vann de arbeid, employability), publiceert hierover en informeert leden die nadere 
informatiee vragen. Nieuwe ontwikkelingen in het vakbondsbeleid worden gevolgd, 
zijj  het zelden becommentarieerd. Wel wordt verduidelijking gevraagd in onderlin-
gee gesprekken. 

Inn de geschiedenis van de AWVN zijn verschillende perioden aan te wijzen. Tot in 
dee jaren zeventig groeide de organisatie mee in de slipstream van de industrialisatie. 
Daarnaa kon groei behaald worden door diversificatie, dat wil zeggen uitbreiding naar 
anderee sectoren. AWVN-medewerker Arjen Verhoeff11 benadrukt dat de groei in de 
jarenn negentig voortkomt uit een ander type dienstverlening. Nieuwe terreinen voor 
dee dienstverlening zijn human resource management en employability. 

Conclusie Conclusie 
Dee opstelling van de AWVN kan net als die van de vakbond als pro-actief getypeerd 
worden.. De AWVN zal geen verdedigende stellingen betrekken of polariseren, maar 
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zall  zich als adviseur van een cliënt vooral inspannen om helderheid en voortgang 
inn het onderhandelingsproces te brengen. De AWVN is de boodschapper, de ver-
kennerr en bemiddelt. Voor de vakbeweging heeft dit zowel voor- als nadelen. De 
werkelijkee onderhandelingen worden gevoerd met de onderneming. Onderhan-
delingenn in de chemie verlopen dan ook nogal verschillend. Vooral de kopstukken 
koesterenn hun eigen stijl: Akzo Nobel en Dupont zijn trendsettend, DSM is sociaal-
patriarchaal,, Shell is liberaal, Gist-brocades is ook na honderd jaar nog een verlicht-
socialee onderneming, Dow Chemical wil niet met de vakbonden onderhandelen. 

2.66 ARBEIDSVOORWAARDENBELEID I99O-I998 

Omdatt er over het algemeen sprake is van bedrijfs- of concern-CAo's, is het niet mo-
gelijkk om één overzicht te geven van de CAO-resultaten sinds 1990. Daarvoor zijn de 
ontwikkelingenn te verschillend en soms te ongelijktijdig, DSM was bijvoorbeeld 
trendsettendd op het gebied van de arbeidstijdverkorting in 1984-1986. Deze onder-
nemingg ging ervan uit dat verkorting van de arbeidsduur naar 36 uur per week on-
vermijdelijkk was en probeerde alle partijen voor te zijn door invoering van een ei-
genn model (EVT: Extra vrije tijd). In het EVT -model werd een koppeling gelegd tus-
senn ziekteverzuim en vrije tijd. Wie nooit ziek was, werkte 36 uur per week en in de 
continudienstt 33,6 uur. DSM liep hierbij dus voorop, maar naarmate de andere 
bedrijvenn de arbeidsduur verkorten en naarmate het ziekteverzuim een 'politiek' 
puntt werd (door de Zicktewctmaatregelen), zakte DSM af naar de achterhoede, van-
uitt de positie van de vakbeweging bezien. Tot DSM ook een 'schone' arbeidstijdver-
kortingg invoerde. 

Inn deze paragraaf zullen we enkele selecte onderwerpen uit het arbeidsvoor-
waardenbeleidd bespreken, voornamelijk met het doel om een karakteristiek van de 
bedrijfstakk te geven.12 

LonenLonen en toeslagen 
InIn de chemische industrie wordt relatief goed betaald. Over continudiensten wor-
denn bovendien toeslagen betaald van 28 tot 30%. Hierdoor komen de procesopera-
torss aan een jaarinkomen dat hoger ligt dan het gemiddelde in de industrie. Hoewel 
err de laatste jaren zuiniger met de loonkosten wordt omgesprongen dan voorheen, 
wordtt er (nog) niet bezuinigd op de individuele lonen. Veel meer wordt geprobeerd 
stijgingg van de loonkosten te beperken door automatisering en door uitbesteding 
vann werk aan goedkopere bedrijven. 

Geheell  naar de stijl van de ondernemingen bestaat de neiging om CAO-verbete-
ringenn niet uit te drukken in collectieve verhogingen, maar afhankelijk te maken 
vann prestaties en ondernemingswinsten. De vakbonden proberen het prestatie-ele-
mentt zo klein mogelijk te houden en te beperken tot winstdeling. 
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KwaliteitKwaliteit van de arbeiden milieu 

Dee chemie heeft een lange geschiedenis op het gebied van de kwaliteit van de ar-
beid.. Deze begint al in de jaren zeventig en vindt haar oorsprong in het omgaan 
mett gevaarlijke stoffen en de bedrijfsveiligheid. Ongeveer in dezelfde tijd ontston-
denn de eerste eisen voor verkorting van de werktijd in de ploegendienst: de invoe-
ringg van de vijfploegendienst. De succesvolle actie voor de vijf ploegen werd hoofd-
zakelijkk beargumenteerd met argumenten op het vlak van de gezondheid en het so-
cialee leven. De jarenlange aandacht voor gezondheid en veiligheid heeft gezorgd 
voorr veel kennis van zaken op de werkvloer. Dit heeft in de jaren negentig een voor-
sprongg opgeleverd in het debat over zowel het milieu als de WAO. De kaderleden in 
dee bedrijven slaagden er al in een vroeg stadium in om het milieuvraagstuk te verbin-
denn met de kwaliteit van de arbeid. Onderzoek naar gevaarlijke stoffen kwam vroeg 
opp gang. Toen de eerste milieubeleidsplannen verschenen, was er al een kennistradi-
tiee binnen de vakbeweging aanwezig. Ten tijde van de WAO- en de Ziektewetmaat-
regelenn kon in de chemie vrij zakelijk en inhoudelijk worden gereageerd. De be-
drijvenn waren, net als de vakbeweging, geneigd om de oplossing te zoeken in preven-
tiee van ziekte en niet in financiële maatregelen. In de meeste bedrijven zijn dan ook 
afsprakenn gemaakt voor het aanpakken van beroepsziekten, betere begeleiding van 
ziekte,, herplaatsing van WAo'ers e.d. Het niet-uitbetalen van ziektedagen, zoals in 
dee metaal, is nauwelijks een punt in het CAO-overleg geweest. 

VutVut en vroegpensioen 

Eenn omstreden punt in de meeste bedrijven is of was de afschaffing van de VUT. Bij 
Akzoo Nobel en DSM is de VUT al jaren geleden vervangen door een systeem van vroeg-
pensioen.. De werknemer kan zelf beslissen wanneer hij of zij met pensioen wil en 
betaaltt daar premie voor of legt geld in via een spaarsysteem. Het getuigt van de 
vooruitziendee blik dat deze bedrijven kans gezien hebben om de uittredingsleeftijd 
zoo vroegtijdig ter discussie te stellen. Het ziet ernaar uit dat de meeste werknemers 
eenn keuze zullen maken voor langer werken en dus minder premie betalen of- wat 
ookk mogelijk is - de keuze nog enige tijd uitstellen. Ook dat laatste is in het voor-
deell  van de bedrijven. Zij krijgen hierdoor immers enige invloed op de uiteindelij-
kee pensioendatum en dat is zeer welkom. Goede procesoperators zijn schaars en 
zullenn de komende jaren nog schaarser worden. Aan de andere kant is het opval-
lendd dat de vakbonden zich hebben laten overtuigen om hieraan mee te werken. 
Misschienn waren er andere oplossingen mogelijk geweest. Het werken in conti-
nudienstt is zwaar, vooral op wat hogere leeftijd. Werknemers in continudienst zijn 
minderr vaak ziek dan anderen, maar als ze eenmaal ziek worden, is het vaak de-
finitief:finitief:  ze komen in de WAO of ze moeten uit de ploegendienst. Het ware beter ge-
weestt om de pensioenvoorziening uit te breiden met een pakket van maatregelen 
gerichtt op het terugdringen van de nachtarbeid voor oudere werknemers, verlich-
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tingg van de werktaak e.d. Dit laatste is hier en daar in discussie binnen de bedrij-
ven,, maar wordt nog sporadisch gerealiseerd. 

Arbeidstijdverkorting Arbeidstijdverkorting 
Dee verkorting van de arbeidsduur heeft in de chemische industrie een grilli g ver-
loop.. De bedrijfstak ging voorop bij de invoering van de vijfploegendienst, DSM 
gingg voorop met de invoering van de hierboven al genoemde EVT. Akzo Nobel ging 
inn 1997 voorop met de invoering van de gemiddeld 36-urige werkweek in de dag-
dienstt en zette de trend met een compromis tussen korter en flexibel werken. Aan 
dee andere kant heeft Shell lange tijd geweigerd om mee te doen aan arbeidstijd-
verkorting.. Pas de laatste jaren wordt in deze onderneming geëxperimenteerd met 
individuelee keuzemodellen, waarbij werknemers in feite voor een deeltijdbaan kun-
nenn kiezen. Dow Chemical wilde naar goed Amerikaans gebruik niets van arbeids-
duurverkortingg weten. Toch werken ook de operators in dit bedrijf inmiddels min-
derr dan 40 uur per week. De meeste Amerikaanse bedrijven hebben de neiging om 
dee stijl van Shell en Dow te volgen, zij het minder uitgesproken. De chemiebedrij-
venn van Duitse en Zwitserse origine staan wat milder tegenover arbeidsduurverkor-
ting.. Inmiddels wordt er in de meeste chemiebedrijven 36 uur per week gewerkt, 
enn in de continudienst gemiddeld 34 uur. Wel wordt er door de krappe personeels-
bezettingg veel overgewerkt, wat vroeger minder gebeurde. Verderop in dit hoofd-
stukk wordt nader aandacht besteed aan de arbeidsverhoudingen bij Akzo Nobel, 
mett als voorbeeld de onderhandelingen over korter werken. 

IndividueleIndividuele modellen 
Binnenn de industrie is de chemie het verst in toepassing van keuzemodellen of a la 
carte-modellen.. Dow Chemical deed al in het begin van de jaren tachtig van zich 
sprekenn met een flexibel pensioensysteem. Dupont kent al vele jaren een vorm van 
arbeidstijdverkorting,, waarin keuzedagen een rol spelen. Akzo Nobel en Shell heb-
benn dit nagevolgd. Zo te zien hechten de chemiebedrijven aan individuele oplossin-
gen:: individuele contracten, individuele prestatiebeloning, individuele pensioen-
regelingen:: allemaal sterk afwijkend van het Europese (Duitse) arbeidsvoorwaar-
denbeleidd met zijn sterke collectieve traditie. 

Akzo-bestuurderr De Leij (1996), sinds 1999 arbeidsvoorwaardencoördinator van 
VNO-NCW,, heeft de neiging om uitspraken te doen over werknemers als 'zelfstan-
digen'.. Dit zou de indruk kunnen wekken alsof de arbeidsverhoudingen in de che-
miee meer dan elders berusten op individualisering of flexibilisering. Dit is zeker niet 
hett geval. In de chemische industrie is het percentage uitzendkrachten lager dan in 
anderee sectoren. De meeste werknemers hebben bovendien een arbeidscontract 
voorr onbepaalde tijd. Oproepcontracten en andere 'onzekere*  contracten komen 
vrijwell  niet voor. Ook de werktijden kunnen zeker niet flexibel of individueel ge-
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noemdd worden: het is de gewoonte om met jaarlijks vastgestelde roosters te wer-
ken,, die in onderling overleg wordt uitgevoerd. Dit type arbeidsorganisatie har-
monieertt met het type bedrijf: het geïnvesteerde vermogen per werknemer ligt hoog, 
dee storingsgevoeligheid is groot en de verantwoordelijkheden binnen de ploegen 
zijnn moeilijk van elkaar te scheiden. De bedrijven zijn dan ook uitermate afhanke-
lij kk van gemotiveerde, goed samenwerkende medewerkers en doen moeite om de-
zee sfeer te behouden. Het is beslist te modieus om, zoals De Leij doet, de werkne-
merss in de chemie te beschouwen als 'zelfstandige ondernemers', die onderling con-
tractenn afsluiten en zelf een deel van het ondernemingsrisico dragen. Juist in de 
procesindustriee lijk t dit toekomstbeeld onhaalbaar. 

Dee 'individualisering' van de arbeidsverhoudingen in de chemie heeft niet zo-
zeerr betrekking op de arbeidsorganisatie, maar veel meer op de arbeidsvoorwaar-
den.. Veel chemiebedrijven zijn bereid om, zolang de inzetbaarheid van de werkne-
merr gegarandeerd is, mee te denken over individuele rechten en over maatwerk in 
dee arbeidsvoorwaarden. De vakbeweging kan hierop inspelen door op zoek te gaan 
naarr verdere keuzemogelijkheden in de arbeidsvoorwaarden, ingebed in collectie-
vee afspraken of CAO'S. 

Zorgtaken Zorgtaken 

Hoewell  de chemie een door mannen gedomineerde bedrijfstak is, met werktijden 
diee soms lastig te combineren zijn met een gezinsleven, bestaat er redelijke aandacht 
voorr zorgtaken, deeltijdwerk, ouderschapsverlof e.d. Zo wordt er bij Dupont in Dor-
drechtt geëxperimenteerd met vrouwen in de continudienst, waarbij ook in deeltijd 
kann worden gewerkt. Ook zijn er relatief veel CAO-afspraken over het recht op deel-
tijdd en het recht op ouderschapsverlof gemaakt in de chemie. Ten slotte zij vermeld 
datt er bij Dupont Rozenburg en bij Shell geëxperimenteerd wordt met een 'work-
life'-programma.. Dit programma voorziet in voorzieningen bij ziekte van kinde-
ren,, in schoolvriendelijke werktijden en is mede gericht om schaarse werknemers 
aann het bedrijf te binden. 

Conclusie Conclusie 

Dee arbeidsvoorwaarden in de chemische industrie behoren uit het oogpunt van vak-
bondenn tot de beste van de Nederlandse industrie, mede door de ploegentoeslagen 
enn de goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Verschillende chemiebedrijven willen 
graagg trendsettend te werk gaan en introduceren vernieuwingen waar de vakbewe-
gingg soms nog geen antwoord op heeft. Het onderhandelingsklimaat in de chemie 
iss over het algemeen goed en wordt niet verstoord door onbespreekbare onderwer-
penn of patstellingen. Een moeilijk punt voor de vakbeweging is het ontbreken van 
eenn platform voor de hele bedrijfstak. Hierdoor is het onmogelijk om gezamenlijke 
afsprakenn te maken over de arbeidsmarkt en de vakopleidingen. In de chemie blijf t 

56 56 



dee vakbeweging dus aangewezen op onderhandelen met elke werkgever afzonder-

lijk ,, enkele kleinere bedrijven daargelaten. 

INTERMEZZO ::  ARBEIDSTIJDVERKORTIN G BIJ AKZ O NOBEL 13 

Akzoo Nobel is het grootste chemiebedrijf van Nederland. Het concern bood 
eindd 1998 werk aan circa 72.000 personen, waarvan een kwart in Nederland. 
Opp de wereldranglijst van chemiebedrijven (exclusief olie) nam Akzo Nobel in 
19988 de dertiende plaats in met een omzet van 20 miljard gulden. Grote Akzo-
vestigingenn in Nederland vinden we onder meer in Delfzijl (chemie), Emmen 
(garens),, Oss (farmacie) en Sassenheim (lakken). Het hoofdkantoor van Akzo 
Nobell  is gevestigd in Arnhem. 

Inn de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in Nederland speelt Akzo 
Nederlandd een belangrijke en initiërende rol. Akzo was een van de eerste on-
dernemingenn die voorstellen ontwikkelden over flexibele pensionering en sloot 
alss eerste een compromis met de vakbeweging over korter en flexibel werken. 
Dee onderneming heeft een stijl ontwikkeld om het debat over vernieuwing van 
arbeidsvoorwaardenn zowel aan de onderhandelingstafel als in de openbaarheid 
aann te gaan. Hierdoor wordt de vakbeweging soms in een lastige positie ge-
bracht,, omdat Akzo er dikwijl s in slaagt het initiatief naar zich toe te trekken. 
Tochh valt deze stijl van onderhandelen te verkiezen boven het op zijn beloop 
latenn van veranderingen in bedrijven. In dat geval zou de CAO immers aan draag-
vlakk verliezen en worden ingehaald door informele verhoudingen. Akzo 
Nederlandd speelt niet alleen een rol als aanjager van discussies maar bekleedt 
ookk bestuurlijke functies in VNO-NCW. FNV Bondgenoten heeft een sterke po-
sitiee bij de meeste Akzo-bedrijven. De bond beschikt over veel, goed opgelei-
dee kaderleden, er zijn veel activiteiten en ook de verschillende doelgroepen 
(hoogg opgeleide werknemers, vrouwen) laten van zich horen. Akzo mag dan 
eenn sterke tegenpartij zijn, ook de vakbonden stellen zich actief op en probe-
renn het initiatief naar zich toe te trekken. De stijl van de onderneming en de 
stijll  van het vakbondswerk brengen met zich mee dat er nogal eens precedenten 
zijnn bij Akzo. Zowel het management als de vakbond kan het soms moeilijk 
eenss worden met de eigen achterban. Samenvattend zou men kunnen zeggen 
datt veranderingen bij Akzo zich op een transparante manier ontwikkelen: ie-
dereenn kijkt mee. De opstelling van beide partijen kan getypeerd worden als 
pro-actief. . 

Dee werkgelegenheid bij Akzo Nobel in Nederland loopt al jaren terug. In 
dee periode 1983-1992 daalde de het aantal banen van bijna 25.000 naar 20.000, 
vann 1992 tot 1997 met nog eens 2000. Saneringen, met name in de garen-
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producerendee bedrijven, zijn een bron van zorg voor de vakbonden. Ook in de 
anderee bedrijven zien we een geleidelijke teruggang in werkgelegenheid. In de 
kadergroepp van de FNV wordt al vanaf de jaren tachtig discussie gevoerd over 
behoudd van werkgelegenheid door herverdeling van werk. Met ditt beleid is in 
tweee perioden gescoord: in 1984 en in 1995. Juist vanwege de verschillen in aan-
pakk tussen beide tijdvakken en ook door de afwisseling van successen en mis-
lukkingenn is het ADV-beleid bij Akzo Nobel de moeite van het analyseren waard. 

ArbeidstijdverkortingArbeidstijdverkorting in 1982-1986 

Opp 30 maart 1983 werd de eerste stap gezet in de vorm van een globaal akkoord 
overr een werkweek van gemiddeld 38 uur, ingaand op 1 juli 1984. In het najaar 
vann 1983 volgden - moeizame - onderhandelingen over de invulling. Deze leid-
denn tot een tweede akkoord op 7 december 1983, waarin de arbeidstijdverkor-
tingg een voorlopige vorm kreeg. De Industriebond FNV besteedde veel aandacht 
aann de vormgeving, waarbij het werkgelegenheidsaspect het voornaamste punt 
was.144 In december 1984 meldde de bond dat er 950 extra banen waren afge-
sprokenn op divisieniveau (tegenwoordig groepsniveau). Aangekondigd werdIJ 

datt de uitvoering van deze besluiten zou worden gecontroleerd per onderne-
ming.. Bovendien werd de doelstelling van een gemiddeld 36-urige werkweek 
perr 1 januari 1986 nog eens bevestigd. Dit laatste bleek onhaalbaar. De centra-
lee werkgeversorganisaties hadden zich inmiddels uitgesproken tegen verdere 
verkortingg van de arbeidsduur en de vakbonden liepen vertraging op bij het 
uitvoerenn van hun plannen. In het voorjaar van 1986 werden acties voorbereid 
bijj  Akzo-bedrijven, om alsnog de 36 uur binnen te halen. Op verschillende lo-
katiess kwam het tot stakingen, die echter niet het gewenste resultaat oplever-
den.. Uiteindelijk werden alleen afspraken gemaakt over experimenten inzake 
eenn gemiddeld 36-urige werkweek. Het hierover gesloten concept-akkoord (fe-
bruarii  1987) werd echter door de werknemers afgewezen. Uiteindelijk is er dus 
inn de jaren tachtig géén werkweek van 36 uur gerealiseerd bij de Akzo-bedrij-
venn in Nederland,16 behalve voor de werknemers in continudienst die al eerder 
eenn kortere werkweek hadden bereikt. 

Achteraff  kan geconcludeerd worden dat er onoverbrugbare tegenstellingen 
bestondenn over de wijze waarop een kortere werkweek zou moeten worden in-
gevuld.. De discussies gingen in die tijd over de vormgeving (centraal model of 
maatwerk),, over de mate van zeggenschap van de werknemers en over de contro-
lee inzake het werkgelegenheidseffect. De Industriebond FNV wilde één centra-
lee roostervorm afspreken voor zoveel mogelijk werknemers. Bijvoorbeeld één 
vrijee dag per twee weken (36 uur per week). Deze ADV-dagen zouden volgens 
eenn toerbeurtsysteem ingeroosterd worden, zodat precies gecontroleerd kon 
wordenn hoe groot het effect van 'herbezetting' zou zijn. Kaderleden zouden op 
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werkplekniveauu de dienstroosters moeten controleren. Daartoe was informa-
tiee nodig over de personele organisatie: inlenen, uitbesteden, seizoenschomme-
lingen,, ziekteverzuim, functieverandering, automatisering enz. Akzo wilde al 
inn 1983 een grotere flexibiliteit in de roosters en stelde een maximum aantal 
werkurenn voor van 10 uur per dag en 50 uur per week. Hiermee werd alvast een 
voorschott genomen op een discussie die de gemoederen jarenlang zou verhit-
ten:: flexibele werkroosters. Akzo wilde bovendien de onderhandelingen over 
dee roosters centraal voeren. Opvallend is de bescheiden rol die was toegedacht 
aann de ondernemingsraden en de vakbondskaderleden binnen de bedrijven. 
Kennelijkk wilde de leiding van het concern de zaken niet alleen centraal maar 
ookk zo globaal mogelijk regelen. Dan zou het lokale management via werkover-
legg voor de invulling zorgen. 

Menn kan de vakbeweging van de jaren tachtig een zekere starheid verwijten. 
Dee meeste vakbonden waren gebrand op controleerbare werkgelegenheids-
afsprakenn en waren zeer bevreesd voor elke vorm van flexibiliteit. Er was niet 
altijdd voldoende aandacht voor het dynamische proces in de onderneming. Van 
dee andere kant kan men Akzo verwijten dat het concern geen oog had voor de-
centralisatiee en dat er weinig vertrouwen was in lokaal overleg, of het nu om de 
ORR of de lokale vakbond ging. De gebeurtenissen bij Akzo zijn op veel punten 
representatieff  voor andere bedrijven en bedrijfstakken. Het vasdopen van het 
ADV-process tussen 1984 en 1986 kan dan ook niet worden geweten aan 'ideolo-
gie'' of 'onwil' in kringen van de grote ondernemingen, maar houdt verband 
mett het denken over de arbeidsorganisatie. Juist op dit punt verschilt de stra-
tegiee van de jaren 1994-1996 met die van tien jaar daarvoor. De gebeurtenissen 
bijj  hetzelfde Akzo kunnen dit verder verduidelijken. 

ArbeidstijdverkortingArbeidstijdverkorting in Ipp4~ipp6 

Inn 1994 lijk t er een verzachting van standpunten over korter werken te ontstaan. 
Inn de jaren 1992,1993 en 1994 zien we onder vakbondsleden weer toenemende 
belangstellingg voor nieuwe arbeidstijdpatronen. Ook de organisaties van de 
grotee werkgevers laten een milder geluid horen, zij het onder een aantal voor-
waarden.. Ook in het politieke debat speelt korter werken in combinatie met 
flexibilitei tt weer enige rol. 

Bijj  Akzo Nederland wordt in 1994 een werkgroep arbeidstijdpatronen inge-
steld,, waarin vakbondsbestuurders, -kaderleden en -medewerkers zitting heb-
ben,, samen met stafleden en directeuren van Akzo Nobel-bedrijven. Uit de ge-
voerdee discussies17 blijkt dat er inmiddels heel anders gedacht wordt over de za-
kenn die in 1983 nog dwarszaten. De discussie over zeggenschap heeft een ander 
karakterr gekregen, omdat iedereen gewend is aan een veel grotere mate van 
decentralisatie.. Over de arbeidsorganisatie wordt ook anders gedacht omdat 
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zowell  werkgevers als werknemers enige praktijkervaring hebben opgedaan met 
flexibilisering.. Eén ding is niet veranderd: de aanhoudende zorg van vak-
bondsledenn voor de werkgelegenheidssituatie zowel in het bedrijf én daarbui-
ten.. Voor de rest is er sprake van een cultuurverandering die onmisbaar is om 
afsprakenn over de arbeidsorganisatie te maken. 

Opp 30 maart 1995 maakten Akzo Nobel Nederland en de vakverenigingen 
eenn afspraak over werkgelegenheid, waarbij voorzien werd in de invoering van 
eenn standaardarbeidsduur van 36 uur per week, na een experimenteerperiode 
vann twee j aar.18 De mogelijkheid werd geopend om in alle Akzo-bedrijven expe-
rimentenn met kortere en andere (meer flexibele) werktijden op te zetten. Het 
initiatiefrechtt werd neergelegd bij het lokale management, bij betrokken werk-
nemerss en (in geval van reorganisaties) bij de vakbond. Er werden drie doelstel-
lingenn voor de experimenten genoemd: de wens van werknemers om nieuwe 
arbeidspatronenn in te voeren, het streven naar een betere bedrijfsvoering, be-
houdd en bevordering van werkgelegenheid. Op deze doelstellingen zouden de 
experimentenn in 1997 worden getoetst, zo werd in 1995 afgesproken. Voor het 
overigee werd in de CAO een bandbreedte opgenomen waar de roosters niet van 
aff  mochten wijken, alsmede enkele afspraken over de beloning van bijzondere 
werkuren.. En ten slotte werd nog voorzien in een tweetal procedureafspraken: 
dee lokale ondernemingsraden kregen instemmingsrecht over de experimenten 
inn het eigen bedrijf en er werd een stuurgroep, bestaande uit managers en vak-
bondsbestuurders,, ingesteld die de spelregels zou bewaken. 

Inn 1995 en 1996 kwamen niet minder dan 152 experimenten tot stand, die 
betrekkingg hadden op 3.000 werknemers (20% van het aantal mogelijke deel-
nemers)) . Op basis van evaluatie van 124 experimenten konden de volgende con-
clusiess worden getrokken: 
-- De experimenten hebben over het algemeen een stevig en positief effect op 

dee bedrijfsvoering gehad (kosten per eenheid, service). 

-- 40 tot 60% van de vrijgevallen uren zijn herbezet in de vorm van tijdelijk 
werk,, uitbesteed werk, herbezetting op langere termijn en behoud van reeds 
bedreigdee arbeidsplaatsen. 

-- Werknemers zijn neutraal tot positief gestemd, zij het dat het wegvallen van 
vrijj  opneembare uren wordt betreurd. 

-- Leidinggevenden zijn neutraal tot negatief gestemd, negatiefis de vermin-
derdee bereikbaarheid.19 

Opp basis van de uitkomsten van het experiment besloten de CAO-partijen in 
19977 om de invoering van de gemiddeld 36-urige werkweek bij heel Akzo Nobel 
inn te voeren. Hierbij werd dezelfde verscheidenheid in vormgeving aangehou-
denn die ook in de experimenteerfase bestond. 
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Discussie Discussie 

Invoeringg van een kortere werkweek binnen een grote en complexe onderne-
mingg blijkt geen geringe zaak te zijn. Gezegd mag worden dat zelfs het eigen-
zinnigee Akzo geschrokken moet zijn toen Philips in 1996 liet weten niet over 
eenn werkweek van 36 uur te willen praten. Continuering van het proces heeft 
toenn even aan een zijden draad gehangen. Daarnaast blijkt invoering van een 
zoo groot aantal varianten van werktijden in even zoveel afdelingen en afdelinkjes 
veell  managementproblemen op te leveren. Nog steeds wordt gewag gemaakt 
vann kleine lokale conflicten over roosters en vrije dagen. Ook gaan er wel stem-
menn op - zowel onder lokale managers als onder werknemers - om de arbeids-
tijdverkortingg maar af te kopen. coR-lid Louis van der Kallen merkt hierover 
hett volgende op: 'Er is geen sprake van één model, er is alleen een kader. Dat 
wordtt op verschillende manieren ingevuld, waardoor heel veel variatie ontstaat. 
Maarr deze variatie is in het voordeel van de onderneming én in het voordeel 
vann de werknemer. Een voorwaarde is wel dat de chefs bereid zijn om mee te 
werken.. Als dat niet het geval is - en dat komt helaas voor - dan lukt het niet 
mett korter werken. Het enige dat dan nog mogelijk is, is ingrijpen via de OR.20 

Ookk Ben Roodhuizen, onderhandelaar namens FNV Bondgenoten bij Akzo 
Nobel,, heeft kritiek op de uitvoering van de gemaakte afspraken: 'Het wordt 
bijj  Akzo Nobel moeilijker om nieuwe vooruitstrevende CAO-afspraken te ma-
kenn en het wordt moeilijker om de bestaande afspraken naar behoren uit te voe-
ren.. Binnen de onderneming groeit de weerstand tegen de dingen die wij de 
laatstee jaren hebben afgesproken. Mij n indruk is dat er meer dan vroeger spra-
kee is van wat ik noem een afrekencultuur. De Nederlandse leiding van Akzo 
Nobell  wil nog wel zaken met de vakbeweging doen, maar door de complexe 
structuurr van business-units wordt de uitvoering ondermijnd. Met andere 
woorden:: de onderneming zit niet op één lijn. Ik vraag me soms af of wij in de 
toekomstt kunnen vasthouden aan één of enkele landelijke CAO'S bij Akzo Nobel. 
Vooralsnogg moet ik er niet aan denken om met alle 32 business-units afzon-
derlijkk te onderhandelen.'11 

Conclusie Conclusie 

Overr het geheel bezienn kunnen we de conclusie trekken dat de vakbeweging er 
inn 1995 in geslaagd is om het vastgelopen proces van arbeidstijdverkorting weer 
inn beweging te krijgen. De experimenten bij Akzo Nobel hebben, net als de af-
spraakk in de CAO voor het Bankbedrijf van 1995, een nieuwe regeling van de 
werktijdenn opgeleverd. Het Akzo-Bankenmodel heeft zijn uitstraling gehad 
naarr andere sectoren. De verwachting is dat hiermee een basis is gelegd voor 
verderee vernieuwing van het vakbondsbeleid op het gebied van werktijden, 
flexibiliseringg en zeggenschap. 
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2.77 REORGANISATIE S VAN HET VAKBONDSWERK 1995-1998 

Opp 31 januari 1998 is de Industriebond FNV, samen met de FNV Dienstenbond, de 
Voedingsbondd FNV en de Vervoersbond FNV opgegaan in FNV Bondgenoten. 
Oorspronkelijkee delen van de Industriebond, zoals de metaal- en elektrotechnische 
industrie,, de metaal- en technische bedrijfstakken, de textielindustrie en de proces-
industriee bestaan voort als bedrijfsgroepen binnen de nieuwe bond. De vakbonds-
fusiee zal niet alleen een betere benutting van het eigen vermogen kunnen beteke-
nen,, maar zal ook tot synergie binnen nieuwe sectoren moeten leiden. Zo zijn een 
aantall  elektronica- en hardware-bedrijven (industrie) samengebracht bij de soft-
ware-bedrijvenn (diensten). Voorafgaand aan de fusie zijn binnen de Industriebond 
FNVV verschillende reorganisaties doorgevoerd. We kunnen twee fasen onderschei-
den:: de fase van de kwantitatieve sturing (1990-199 5) en de fase van de kanteling 
(1999 5-1998). De fusie is de derde fase. 

InIn 1990-1995 werd binnen de Industriebond FNV gestreefd naar een meer kwan-
titatievee sturing, voornamelijk gericht op de ledenontwikkeling. In die periode zijn 
analysess gemaakt van bedrijven, dat wil zeggen kansrijke bedrijven en 'witte vlek-
ken'' werden in kaart gebracht. Districtsbestuurders werden verplicht om een prog-
nosee van de ledenontwikkeling te maken in hun werkgebied. Ook moest worden 
aangegevenn op welke manier leden en kaderleden betrokken konden worden bij het 
arbeidsvoorwaardenbeleid.. In diezelfde tijd werd een meerjarenaanpak ingevoerd. 
Hierdoorr kregen kaderleden meer kans om het beleid te controleren en werd voor-
komenn dat ad hoc bijstellingen de boventoon voerden. De periode 1990-1995 kan 
gekenschetstt worden als de periode van 'kwantitatieve sturing'. 

Opp 27 en 28 april 1995 besloot het congres van de Industriebond FNV tot een re-
organisatiee van de bond onder de naam Vereniging 2000.22 Besloten werd om over 
tee schakelen van een districtsgewijze organisatie naar een organisatie van bedrijfs-
groepen:: metaal- en elektrotechnische industrie, metaal en techniek enz. De indeling 
inn bedrijfsgroepen of bedrijfskolommen maakt een veel helderder taakverdeling bin-
nenn de werkorganisatie mogelijk. Bestuurders zijn toegewezen aan één bedrijfsgroep 
enn vormen een gezamenlijk team: het team voor de procesindustrie bijvoorbeeld. 
Iederee bestuurder heeft een eigen regio en/of eigen bedrijven waarvoor hij of zij de 
eindverantwoordelijkheidd draagt. De omschakeling van een districtsgewijze naar een 
sectorgewijzee organisatie kunnen we 'kanteling' noemen. Er is echter meer aan de 
handd dan vernieuwing van de organisatie. De tweede fase in de reorganisatie is voor-
all  bedoeld om ruimte te scheppen voor decentralisatie en een grotere verantwoor-
delijkheidd van kaderleden. 

Inn de nieuwe werkwijze wordt een veel groter beroep gedaan op de kaderleden. 
Daartoee zijn verschillende faciliteiten gecreëerd. Er is een kaderstatuut waarin de 
rechtenn en plichten van kaderleden zijn vastgelegd; een kaderformatieplan behelst 
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dee werving en de opleidingsbehoefte van kaderleden. Ook krijgen kaderleden toe-
gangg tot de faciliteiten van de 'werkorganisatie' (van oudsher het domein van bezol-
digdee krachten), zoals het informatienetwerk. Door het grotere en meer 'profes-
sionele'' beroep dat op de kaderleden wordt gedaan is decentralisatie mogelijk. Be-
drijvenn waar nooit tijd voor was, komen binnen het bereik van de bond. De be-
stuurderss krijgen een andere rol: zij zijn minder uitvoerder, maar meer begeleider 
vann kaderleden. Als de kanteling van de organisatie naar verwachting verloopt, kun-
nenn de bedrijfsgroepen zich ontwikkelen tot nieuwe 'bedrijfsbonden' binnen de 
nieuwee vakorganisatie FNV Bondgenoten: ieder met een eigen gezicht, arbeids-
voorwaardenbeleidd en dienstverlening, zij het gebruik makend van synergie tussen 
dee bedrijfsgroepen. 

Alss we de eerste en de tweede fase van de reorganisatie in hun samenhang over-
zien,, kunnen de volgende doelstellingen worden onderscheiden: 
-- planmatiger werken en sturen met kengetallen; 

-- betere aansluiting bij de logica van bedrijfstakken en concerns, dus beter aan-
sluitenn bij de 'markt'; 

-- decentralisatie van het vakbondswerk, vooral door het delegeren van bevoegd-
hedenn aan kaderleden; 

-- voorwaarden scheppen voor een meer strategisch vakbondsbeleid. 
Err is nog weinig tijd geweest om ervaring met de nieuwe structuur en werkwijze op 
tee doen. Met enige voorzichtigheid kan opgemerkt worden dat de reorganisatie niet 
alleenn is ingegeven door de behoefte aan efficiency en kwaliteitsverbetering, maar 
ookk door het streven naar vernieuwing in het vakbondswerk. Dat geldt ook voor de 
omvormingg van de werkorganisatie. Met de vorming van zelfsturende teams per be-
drijfsgroepp en het hier en daar verkorten van lijnen heeft de nieuwe structuur ken-
merkenn van een sociotechnisch organisatiemodel. 

Dee chemische industrie maakt, zoals eerder gezegd deel uit van de bedrijfsgroep 
procesindustrie.. In het startdocument1*  van deze bedrijfsgroep worden onder meer 
dee volgende doelstellingen geformuleerd: 
-- afsluiting van CAO'S per onderneming; 
-- herkenbaar beleid in sectoren; 

-- herkenbaar beleid in de grootste bedrijven; 
-- ledengroei met 2% per jaar; 

-- versterking van het kaderbestand, met name onder vrouwen, allochtonen en ho-
gerr opgeleide werknemers; 

-- prioriteit geven aan het werkterrein arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder op het 
gebiedd van loopbaanplanning en opleidingsbeleid. 

Doorr haar sterke geprofileerdheid heeft de chemische industrie van oudsher veel 
aandachtt gekregen binnen de Industriebond FNV. De verwachting is dat de minder 
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geprofileerdee sectoren na de fusie meer aandacht zullen opeisen, temeer daar dit 
groeisectorenn zijn. Dit zou kunnen gelden voor de gehele dienstensector. Dit kan 
betekenenn dat het vakbondswerk in de chemische industrie in de toekomst minder 
aandachtt krijgt dan men gewend was. Daar staat een overzichtelijker organisatie-
vormm tegenover met heldere taken en bevoegdheden voor bestuurders en kader-
leden.. Nu aan een aantal eerste voorwaarden wordt voldaan, lijk t het mogelijk om 
eenn vorm van strategische planning toe te passen in het vakbondswerk in de che-
mie.. Enkele van de door Wissema (1986) beschreven principes van strategisch 
managementt komen binnen het bereik. Zo zijn er betere mogelijkheden voor: 

-- het ontwikkelen van sectorbeleid; 
-- herdefiniëring van de rol van kaderleden; 
-- het opsporen van zwakke plekken in de marktpositie; 
-- het maken van keuzes met betrekking tot het investeringsbeleid; 
-- controle op de uitvoering en terugkoppeling van resultaten. 

Conclusie Conclusie 

FNVV Bondgenoten en zijn voorloper de Industriebond FNV maakten in de tweede 
helftt van de jaren negentig een reorganisatieproces door, waarin drie fasen herken-
baarr zijn: kwantitatieve sturing, kanteling/decentralisatie en fusie tussen vakbon-
denn in de industriële en de dienstensector. Het vakbondswerk is thans gestructu-
reerdd in bedrijfsgroepen die gelijkenis vertonen met business-units. De sterke en 
traditionelee chemische industrie is opgegaan in de bedrijfsgroep procesindustrie. 
Eenn analyse van het arbeidsproces, een verkenning van de arbeidsmarkt, een evalu-
atiee van het voornaamste instrument (de CAO), en het ontwikkelen van een marke-
tingplann behoren tot de taken van de bedrijfsgroepen. Deze verkenningen zullen 
uiteindeÜjkk de verschillen tussen de bedrijfsgroepen laten zien en hun zelfstandig-
heidd markeren. 

InIn het stadium waarin de reorganisatie zich eind 1998 bevond, was men nog niet 

zover.. Het is dus nog niet mogelijk om op deze plaats het verschil aan te geven tus-

senn het strategisch plan voor de procesindustrie en de andere bedrijfsgroepen bin-

nenn FNV Bondgenoten. De verwachting is dat deze verschillen pas na verloop van 

tijdd zullen optreden. Als het zover is, kan gezocht worden naar synergiemogelijk-

heden. . 

2.88 TOEKOMST VAN DE PROCESARBEID 

Hoee zal het werk in de procesindustrie zich in de nabije toekomst ontwikkelen? In 
paragraaff  3 van dit hoofdstuk werd al opgemerkt dat het ontstaan van de procesar-
beidd destijds een vorm van integratie betekende. Verschillende taken die in 
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lijnproductiee nog verdeeld waren over meerdere personen of meerdere bedrijfsafde-
lingen,, werden samengebracht bij één werknemer of binnen één team. In de jaren 
tachtigg en negentig deed zich in de procesindustrie echter een proces van de-inte-
gratiee voor: verschillende werktaken werden afgezonderd, ondergebracht bij gespe-
cialiseerdee afdelingen, of uitbesteed aan derden. Als gevolg hiervan ontstond een 
kernprocess van primaire handelingen die nodig zijn om een fabriek te besturen. Alle 
handelingenn die niet tot het kernproces behoren werden uitbesteed aan dienst-
verlenendee firma's en ook wel aan uitzendbureaus. De vraag is nu: wat is het toe-
komstbeeldd van de procesarbeid na de kernorganisatie? 

Inn verschillende bedrijven vinden discussies plaats over de toekomst van het vak 
vann procesoperator.24 Bij Targor op Rozenburg, een joint-venture van BASF en 
Hoechst,, wordt op initiatief van de kadergroep van FNV Bondgenoten gediscus-
sieerdd over taakverandering. De werknemers bespeuren een uitholling van hun werk 
omdatt de computer niet meer alleen een hulpmiddel is ter ondersteuning van het 
proces,, maar omdat er reeds sprake is van procesoptimalisatie (het maken van keu-
zes)) door de computer. In plaats van af te wachten wil de kadergroep liever werken 
aann een nieuw perspectief van de werknemers door middel van taakverrijking. Arie 
Pronk,, OR-voorzitter bij Targor, voorziet de opkomst van een nieuw, hooggeschoold 
typee procesoperator, die betrokken wordt bij procesverbetering in de eigen werk-
omgeving.. Hij is geneigd om dit toekomstbeeld te steunen. 

Ookk bij DSM wordt over de toekomst van de procesoperator gesproken.25 Kader-
ledenn van FNV Bondgenoten maken zich zorgen over de grote verantwoordelijkheid 
enn de werkdruk. Beide worden veroorzaakt door het steeds verder terugbrengen van 
hett aantal operators en het aantal controlepunten. De kaderleden wijzen op de gro-
tee operationele kennis die de operators hebben opgebouwd van de 'eigen installa-
tie:: kennis die door de afslankingen bij een steeds kleinere groep komt te liggen. 
Dee leiding van DSM deelt deze bezorgdheid niet en vraagt zich af of de operator van 
dee toekomst 'zoveel kennis van de installatie moet hebben. Moet een operator bij 
storingg altijd kiezen voor een (gecompliceerde) ingreep of is een 'zachte landing', 
datt wil zeggen een productiestop gestuurd door de computer met zo min mogelijk 
schadee te verkiezen? Een vraag die voorzichtig mag worden opgeworpen, luidt dan 
ookk of er in de toekomst nog wel zoveel hoog opgeleide procesoperators nodig zijn 
bijj  DSM. De voorzitter van FNV Bondgenoten bij DSM, Bert van den Boorn, voor-
ziett in de nabije toekomst tegenstrijdige ontwikkelingen. Ten eerste zal bij DSM de 
uitbestedingg van werk voorlopig nog doorgaan. De vakbeweging is hier niet geluk-
kigg mee, maar zal deze ontwikkeling niet kunnen tegenhouden, omdat er sprake is 
vann een krappe arbeidsmarkt. Zo wordt op dit moment eenvoudig kantoorwerk 
uitbesteedd aan Randstad. Aan de andere kant wordt een deel van de research geïn-
tegreerdd in het werk van de operators. Ook worden operators belast met het voor-
bereidenn van productiestops (vergunningen aanvragen, draaiboeken maken, pro-
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ceduress voorbereiden). In het operatorwerk lijk t sprake te zijn van reïntegratie. Het 
werkk van betrokkenen wordt aan de ene kant makkelijker door de automatisering, 
aann de andere kant ook ingewikkelder omdat er meer organisatorische werkzaam-
hedenn gevraagd worden. 

Ookk bij Akzo Nobel zijn verschillende tegenstrijdige ontwikkelingen. Aan de 
enee kant is jarenlang gestreefd naar uitbesteding en afzondering van eenvoudige en 
ondersteunendee werkzaamheden. Aan de andere kant is juist weer sprake van inte-
gratiee van taken. Een voorbeeld van herintegratie vinden we bij de Technische 
Dienstt van Akzo Coatings. Nadat het jarenlang de gewoonte was om TD-werk af te 
zonderenn en uit te besteden, worden nu weer eigen TD'ers aangesteld op vaste plek-
kenn op het productiecomplex. Akzo Coatings in Sassenheim spreekt in dit verband 
vann 'area-gebonden' monteurs. Dit zijn monteurs die zowel vertrouwd zijn met het 
équipementt als met de productiewerknemers. Ook bij Akzo Nobel zien we dat 
steedss meer laboratoriumwerk wordt geïntegreerd in het proces. Louis van der Kal-
len,, coR-lid bij Akzo Nobel, verwacht dat de operator van de toekomst meer dan 
nuu betrokken zal worden bij wensen van de klant, bij het afroepen van grondstof-
fen,, bij de logistiek en bij de facturering. 

Weerr een andere inbreng in het debat is afkomstig van Dupont in Dordrecht. In 
ditt bedrijf werd halverwege de jaren negentig al gediscussieerd over de 'rol van de 
werknemerr in het productieproces'.26 Oogmerk van dit project was een aanzienlij-
kee taakverruiming van de procesoperator vergeleken met de nu nog gebruikelijke 
'functie'.. Een van de voorbeelden die in het project werd opgevoerd had betrekking 
opp een niet nader genoemde fabriek van waterstofperoxide in Canada. In deze fa-
briekk rouleerden per kwartaal alle functies, met dien verstande dat operators op-
schovenn naar de verkoop/inkoop/voorraadbeheer, verkopers naar het general 
managementt enz. Iedereen met voldoende basisopleiding werd geacht deze (niet al 
tee grote) fabriek zelfstandig te kunnen runnen. 

Hett is opvallend dat het debat in de fabriek op sommige punten verder is dan het 
debatt in de literatuur. In een studie van NIA TNO en de AWVN17 wordt opgemerkt dat 
taakgroepenn weinig bijdragen aan productvernieuwing, 'omdat deze activiteiten 
vaakk buiten hun gezichtsveld vallen. Over het algemeen, zo wordt opgemerkt, heb-
benn taakgroepen geen contact met de klanten, of zijn ze ruimtelijk gescheiden van 
dee verkoop- en R&D-afdelingen waardoor het innovatieve karakter op de werkvloer 
belemmerdd wordt. Contacten met klanten en leveranciers hebben operators over het 
algemeenn nog niet. Toch vormen de hierboven genoemde voorbeelden een aanwij-
zingg dat het werk van de operator in de chemie op dit punt begint te veranderen. 

Err zijn in Nederland zo'n 2000 werknemers in directe zin belast met het raffineren 

vann olie. Deze personen besturen het primaire productieproces voor alle in 
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Nederlandd gebruikte benzine. In het transport, de tussenhandel en op de verkoop-
puntenn voor benzine werken veel meer mensen. Tussen de operators en de distri-
butiee bevinden zich bovendien nog grote kantoren, waar meestal meer mensen wer-
kenn dan in de raffinage zelf. De ervaring leert dat juist het primaire proces nog veel 
mogelijkhedenn biedt voor verdere automatisering. De belangrijkste barrière om 
doorr te gaan met verdere personeelsinkrimping in de operations is de vereiste, mi-
nimalee ploegenbezetting (bedrijven en vakbonden durven het niet aan om 's nachts 
off  in het weekend met minder dan vijf, zes personen een unit van een raffinaderij 
tee bedienen). De voor de hand liggende strategie is dus: reïntegratie van werktaken. 
Hett is denkbaar dat de operator van de toekomst betrokken wordt bij het inkopen 
vann grondstoffen of het verkopen en opslaan van producten. De echte handel zal 
inn handen van gespecialiseerdee werknemers blijven, net zoals de fysieke distributie, 
maarr belangrijke administratieve en procedurele werkzaamheden zullen geïnte-
greerdd worden in het primaire proces. Een operator in de petrochemie wordt dan 
—— in enigszins abstracte termen — een werknemer die de grondstoffenstroom coör-
dineert,, transformeert en doorstuurt naar de opslagplaatsen of distributiecentra. De 
besturing,, de optimalisatie van het proces en zelfs het ingrijpen bij storingen kan 
wordenn overgelaten aan de computer. We kunnen zeggen dat een deel van het kan-
toorwerkk verplaatst wordt naar de fabriek. Figuur 2.1 (blz. 68) geeft de ontwikke-
lingg gefaseerd weer. 

Volgenss gegevens van de VNCI is de werkgelegenheid in de chemie tussen 1990 
enn 1995 van 90.000 naar 80.000 FTE gedaald. Daarna was enige tijd sprake van een 
stabilisering.. In de chemie werkten in 1998 minder procesoperators dan tien jaar te-
voren.. Daar staat tegenover dat in andere bedrijfstakken de procesarbeid werd geïnt-
roduceerdd (Opleidingsfonds Procesindustrie 1997). In de papier- en bouwmateria-
lenindustriee hebben procesoperators het werk overgenomen van de vroeger am-
bachtelijkee papiermakers, steenbakkers en glasblazers. De spinner en de wever in 
dee textiel zijn procesbestuurders geworden. De kaasmaker, de bierbrouwer en de je-
neverstokerr bewaken ondanks de reclameboodschappen ('Vakmanschap is mees-
terschap')) volautomatische installaties. Automatische inpaklijnen nemen de plaats 
inn van 'de meisjes van Verkade'. Ook in de metaalindustrie worden de bewer-
kingsmachiness (draai- en freesbanken) steeds vaker voorzien van automatische aan-
enn afvoerlijnen. Zo vertelde een directeur van een automatisch gestuurde (metalen) 
onderdelenfabriekk dat hij liever procesoperators aanneemt dan jonge bankwerkers. 

Dee toekomst van de opleiding tot procesoperator is een strategische kwestie voor 
dee vakbeweging. Op dit moment lijk t de coördinerende invloed van vakbonden en 
werkgeversorganisatiess echter gering. De zeggenschap verloopt via opleidingsplan-
nenn op ondernemingsniveau, via het Opleidingsfonds Procesindustrie, via de 
Vakopleidingg voor Procesoperators (VAPRO) en via diverse bedrijfstakopleidingen 
buitenn de chemie. Op al deze plaatsen is de zeggenschap van vakbonden tamelijk in-
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FiguurFiguur 2.i Integratie- en reïntegratiemodel in deprocesarbeid 

direct.. Bovendien penetreren nieuwe bedrijven zoals uitzendbureaus in de oplei-
dingsmarktt voor procesoperators. Dit maakt het moeilijk om een eenduidige visie 
opp het beroep en daarmee op het arbeidsproces te ontwikkelen. Ook een visie op so-
ciaal-cultureell  gebied lijk t te ontbreken. Willen procestechnisch opgeleide jongeren 
strakss nog in ploegendienst werken? Is het werk uitdagend genoeg voor hoogopge-
leiden?? Valt het werk, gegeven de taakverbreding, op te brengen voor werknemers 
mett een fabheksachtergrond? Is er plaats voor vrouwen in het arbeidsproces? Is er 
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plaatss voor deeltijdarbeid? De kennis van de arbeidsmarkt lijk t een omissie in het 
debatt over het arbeidsproces van de toekomst, althans in de chemische industrie. 

Conclusie Conclusie 

Err zijn veel vragen over de toekomst van de procesarbeid. In welke bedrijven kun-
nenn we in de toekomst van procesarbeid spreken? Doet zich daarbij een verdere in-
tegratiee van taken voor? Zo ja, wat wordt dan het kwalificatieniveau van de werk-
nemers?? In de chemische industrie heeft de vakbeweging veel ervaring opgedaan 
mett de ontwikkeling van het arbeidsproces en de arbeidsvoorwaardenvorming in 
procesbedrijven.. Zij beschikt hier ook over de instrumenten om nieuwe ontwikke-
lingenn te sturen. Ten aanzien van de arbeidsmarkt is de kennis en invloed kleiner, 
omdatt vakbeweging en werkgeversorganisatie er nooit in geslaagd zijn om een over-
legplatformm op dit niveau te vormen. 

2.99 STRATEGISCHE LAKMOESPROE F 

Terr afsluiting van dit hoofdstuk zullen we de balans opmaken ten aanzien van het 
arbeidsvoorwaardenbeleidd in de chemie. De praktijk van FNV Bondgenoten wordt 
getoetstt aan het strategisch instrumentarium zoals geformuleerd in paragraaf 1.6 
vann deze studie. 

Marktpositie Marktpositie 

'Wat'Wat valt te zeggen over de aanwezigheid van FNV Bondgenoten in de chemische indus-

trietrie ten opzichte van zijn concurrenten en tegenspelers?' 

Mett een organisatiegraad van 32% kan de marktpositie van FNV Bondgenoten in 
dee chemie 'sterk' genoemd worden. Het ledental vertoont weliswaar een lichte da-
ling,, maar afgezet tegen de (grotere) werkgelegenheidsdaling betekent dit een stij-
gendee organisatiegraad. De bond beschikt over een goed inzicht in groeiende en 
krimpendee bedrijven en in de opbouw van het personeelsbestand en is in staat om 
dee werving onder potentiële leden op te voeren. 

Dee FNV ondervindt in de chemische industrie concurrentie van de bonden die 
aangeslotenn zijn bij de vakcentrale MHP en voelt zich genoodzaakt tijdig te ver-
nieuwenn om zodoende de aansluiting bij het hoger personeel te behouden. De vak-
bondenn ervaren soms ook concurrentie in kringen van trendsettende bedrijven, die 
zelfdee behoefte hebben aan vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden en die probe-
renn de vakbeweging buiten de deur te houden. 

UitvoerendUitvoerend vermogen 

'Is'Is FNV Bondgenoten in de chemische industrie in staat om binnen het kader van de aan-

gegevengegeven doelen plannen te maken, deze plannen uit te voeren en te evalueren?' 
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Hett uitvoerend vermogen is 'integraal'. Er zijn voldoende investeringsmiddelen, er 
iss een sterke en vernieuwde personele organisatie, de bond beschikt over een sterke 
positiee in de bedrijven en over een groot aantal kaderleden. 

Err bestaat in de procesindustrie al langere tijd een cultuur van planuitvoering en 
controle.. De controle op naleving van de CAO'S is goed. Nieuw is de herwaardering 
vann het CAO-beleid als vakbondsinstrument en de bezinning op nieuwe instrumen-
ten.. Nieuw is ook de aandacht voor marketing (ledenwerving, verjonging van het 
ledenbestand).. In de meeste chemiebedrijven is FNV Bondgenoten in staat om de le-
denn te mobiliseren. Het gezag bij de werkgevers, de werkgeversorganisaties en in de 
publiekee opinie is aanzienlijk. De invloed op sectoraal niveau is echter niet groot, 
omdatt de werkgevers terughoudend zijn met de vorming van paritaire organisaties. 

PositiePositie van de cao als product 

"Wat"Wat valt er in de chemische industrie te zeggen over depositie van de CAO ten opzichte 

vanvan andere arbeidsvoorwaardenregelingen?' 

Dee positie van het CAO-product is 'centraal'. Door de onderhandelingen per bedrijf 
iss de CAO een bekend (werknemers) en erkend (werkgevers) instrument. CAO-infor-
matiee wordt goed gelezen. De bedrijfs-CAO leent zich uitstekend om nieuwe onder-
werpenn op te pakken en nieuwe vormen te verkennen. Er zijn vooralsnog geen gro-
tee implementatieproblemen, omdat er voldoende kaderleden zijn om aan de uit-
voeringg te werken. De chemie heeft het laagste percentage individuele klachten van 
allee bedrijfstakken. In veel bedrijven zijn ook de ondernemingsraden bereid om on-
derhandelingstakenn uit te voeren. Dit gebeurt meestal in overleg met de vakbonden. 

Desondankss is ook in de chemie de CAO niet onbedreigd. Vooral grotere werk-
geverss spannen zich in om een deel van de secundaire arbeidsvoorwaarden buiten 
dee CAO te houden. De werknemer krijgt in dat geval een persoonlijk contract aan-
geboden.. Het is mogelijk dat deze arbeidsvoorwaarden op den duur gaan concur-
rerenn met de CAO. FNV Bondgenoten lijk t door zijn oriëntatie op maatwerk echter 
inn staat om verdringing van de CAO te voorkomen. Ook mag verwacht worden dat 
dee bond in staat is om via de CAO nieuwe producten te ontwikkelen, bijvoorbeeld 
opp het gebied van persoonlijke loopbaanadvisering voor leden. 

Kennisorganisatie Kennisorganisatie 

'Is'Is FNV Bondgenoten in de chemie in staat om interne en externe informatie te verga-

ren,ren, tegen elkaar ofte wegen en er gebruik van te maken?' 

Dee manier waarop wordt omgegaan met informatie valt te typeren als 'kennis-or-
ganiserend'.. Door het fenomeen van de bedrijfs-CAO 's onderhoudt de vakbeweging 
kortee lijnen met de leden in bedrijven. De laatste jaren wordt geprobeerd om nieu-
wee vormen te vinden voor CAO-coördinatie, zowel binnen de FNV als binnen de FNV-
bonden.. De procesindustrie met haar vele CAO'S is daarbij een van de proeftuinen 
opp icr-gebied. 
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Hett vergaren van externe informatie staat nog in de kinderschoenen. Met de oprich-
tingg van een eigen bedrijfstakplatform (de bedrijfsgroep procesindustrie) lijken de 
mogelijkhedenn voor informatievergaring toegenomen. Het moet mogelijk zijn om 
strategischee vragen (Hoe ontwikkelt zich de chemische industrie in Nederland? Hoe 
verhoudtt zich het milieudebat tot de werkgelegenheid?) op het daarvoor geschikte 
niveauu te verzamelen en te bespreken. Het niveau van de arbeidsvoorwaarden en de 
goedee betrokkenheid van kaderleden genereert vragen op specialistisch gebied (pen-
sioenen,, werktijden, functiewaardering), FNV Bondgenoten heeft deze kennis ge-
deeltelijkk zelf in huis. Soms wordt een beroep gedaan op externe deskundigen. 

OnderscheidendOnderscheidend vermogen 
'Slaap:'Slaap: FNV Bondgenoten erin om strategische veranderingen in de arbeidsorganisatie en 
opop de arbeidsmarkt te vertalen in strategisch arbeidsvoorwaardenbeleid?' 
Hett onderscheidend vermogen van FNV Bondgenoten op het gebied van de ar-
beidsorganisatiee noem ik 'vernieuwend', op het gebied van de arbeidsmarkt 'dif-
fuus'.. Al met al een wat gespleten aanzien. De FNv-bond heeft een sterke positie op-
gebouwdd in de meeste chemiebedrijven; zowel de controlerende als de vernieu-
wendee invloed binnen de arbeidsorganisatie is groot, CAO'S worden goed nageleefd 
enn als de vakbond voor een keer de controle lijk t te verliezen, zoals ten aanzien van 
overwerk,, is men gewoonlijk in staat om bij te sturen via een nieuwe inzet in de on-
derhandelingen.. De indruk bestaat dat de FNV-bond mettertijd een goede kennis 
vann de procesarbeid heeft opgebouwd. Door die traditie is men nu in staat om op-
nieuww een sturende rol te vervullen bij verdere vernieuwing. Hoe dit zal verlopen 
enn of de vakbond greep zal krijgen op het ingewikkelde proces dat wij in een eer-
deree paragraaf'reïntegratie' hebben genoemd is nu nog niet bekend. 

Dee invloed en kennis aan de kant van de arbeidsmarkt is echter gering. De nieu-
wee instroom in de bedrijfstak komt niet vanzelfsprekend naar de vakbeweging toe, 
omdatt deze de nieuwe instroom niet kent. ook het richting geven aan nieuwe ont-
wikkelingenn op het gebied van de arbeidsmarkt en de beroepskwalificatie is moei-
lijk .. De vakbeweging is nauwelijks vertegenwoordigd in gremia waar beslissingen 
genomenn worden over opleiden, werven en selecteren van personeel. De chemiebe-
drijvenn hebben hiervoor geen gezamenlijk platform dat wensen zij ook niet. Op dit 
puntt onderscheidt de chemie zich in negatieve zin van alle andere industriële be-
drijfstakken.. Nu het vak van procesoperator zich uitbreidt naar andere sectoren 
wordtt de arbeidsmarkt nog moeilijker te overzien. De vakbeweging kan eigenlijk 
alleenn per onderneming invloed uitoefenen. Gezien de vele vragen die er zijn (leef-
tijdsbewustt personeelsbeleid, mobiliteit tussen bedrijven/bedrijfstakken, het tekort 
aann jeugdige instroom) is dat niet voldoende. 

7i i 



MM  Ui t de houdgreep 
§§ Het arbeidsvoorwaardenbeleid in de metaal- en 
88 elektrotechnische industrie28 

3-11 DEFINIËRIN G VAN DE BEDRIJFSTAK 

Dee metaalindustrie is de belangrijkste leverancier van kapitaalgoederen. Machinale 
productie,, grootschalige energieopwekking en transport hebben staal nodig, giete-
rijen,, metalen onderdelen, assemblage en elektrotechniek. Oorspronkelijk levert de 
metaalindustriee transportmiddelen, motoren, machines, bouwproducten en huis-
houdelijkee apparaten. Van lieverlede zijn daar personenauto's, steeds gevarieerder 
huishoudelijkee apparatuur, kantoormachines, computers en telecomproducten bij-
gekomen.. Door de toepassing van elektronica op alle gebied wordt meestal gespro-
kenn van de metaal- en elektrotechnische industrie. Het CBS onderscheidt tien secto-
renn die deel uitmaken van de bedrijfstak: de metallurgie of basismetaal (hoogovens, 
gieterijenn e.d.), de metaalproductenindustrie (voornamelijk constructiebedrijven), 
dee machinefabrieken, de computerindustrie, de elektrotechnische industrie, de au-
dio/video-- en telecomindustrie, de medische en optische industrie, de auto- en car-
rosserie-industrie,, de overige transportmiddelenindustrie en een restcategorie waar-
onderr de stalen-meubelindustrie. Volgens de CBS-indeling zijn er een kleine 3000 
bedrijvenn van meer dan 20 werknemers met in totaal 300.000 werknemers. De CBS-
indelingg levert echter dubbeltellingen op met andere bedrijfstakken: de metaal en 
technischee bedrijfstakken en de informatietechnologie. 

Aangezienn deze studie over het arbeidsvoorwaardenbeleid gaat lijk t het verstandi-
gerr om niet aan te sluiten bij de CBS-indeling maar bij de indeling van de CAO s. 
Onderr de CAO voor de metaal- en elektrotechnische industrie vielen in 1998 1260 
bedrijvenn met in totaal 180.000 tot 190.000 werknemers. De minimale bedrijfs-
groottee bedraagt volgens de CAO 1200 arbeidsuren per week, wat overeenkomt met 
circaa 30 werknemers. Op deze manier onderscheidt de metaal- en elektrotechnische 
industriee zich van de metaal- en technische bedrijfstakken, een sector die groten-
deelss uit kleine bedrijven bestaat.29 

Philipss Nederland en Hoogovens Staal vielen ooit onder de CAO voor de metaal-
enn elektrotechnische industrie maar kennen sinds lange tijd een eigen CAO. Beide 
concernss zijn echter vooraanstaande leden van de werkgeversvereniging FME-CWM 

enn worden tot de kern van de metaal- en elektrotechnische industrie gerekend. 
Prominentee bedrijven onder de metaal-CAO zijn Stork, DAF Trucks, Scania 
Nederland,, Nedcar, Polynorm Automotive, Hollandse Signaal Apparaten, Ericsson 
Telecommunicatie,, Holec, Hunter Douglas, Van Leer Verpakkingen, Metal Impress 
Packaging,, ATAG, Gazelle, Pechiney en enkele scheepswerven. 
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Inn deze studie gebruiken we de naam 'metaalindustrie' of kortweg 'de metaal', naast 

dee wat preciezere benaming: metaal- en elektrotechnische industrie. De CAO wordt 

hierr en daar aangeduid met 'metalektro-CAo', naar goed gebruik onder de CAO-par-

tijen. . 

3.22 ECONOMISCHE SITUATIE VAN DE BEDRIJFSTAK 

Nogg niet zo lang geleden vormde de metaal samen met de haven het hart van de 
Nederlandsee bedrijvigheid- Dat was te danken aan de positie van de scheepsbouw 
enn zijn toeleveranciers in de omgeving van Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen en 
Hoogezand.. Aan het begin van de jaren zeventig werkten bijna 60.000 personen in 
dee scheepsbouw. De vorming van het Rijn-Schelde-Verolme-concern met 28.000 
werknemerss was de uitdrukking zowel van de grootheid en de macht, als van de 
ondergangg van de Nederlandse scheepsbouw. Op dit moment werken nog circa 
12.0000 personen in de scheepsbouw, verspreid over enkele tientallen kleine en mid-
delgrotee bedrijven. In de glorie van de Nederlandse metaal deelden in de jaren ze-
ventigg ook de Verenigde Nederlandse Machinefabrieken (VMF) met op het hoogte-
puntt 24.000 werknemers, VMF heeft de crisis van de zware kapitaalgoederenindus-
triee beter doorstaan dan de scheepsbouw door op tijd en rigoureus te herstructureren. 
Onderr de oude naam Stork worden tegenwoordig lichte kapitaalgoederen gepro-
duceerdd en industriële diensten geleverd. Stork is op dit moment met 13.500 werkne-
merss in Nederland de grootste werkgever onder de metalelektro-CAO. Ook 
Hoogovenss Staal in IJ muiden heeft de herstructurering van de bedrijfstak goed door-
staann door tijdig te investeren in nieuwe technologie, DAF Trucks in Eindhoven en 
Nedcarr in Born hebben moeilijke jaren gekend maar behoren nog steeds tot de 
kroonjuwelenn van de Nederlandse industrie. 

Minderr goed verging het vliegtuigbouwer Fokker. Het faillissement van 's we-
reldss oudste vliegtuigfabriek, zo vaak geprezen om zijn strijdlust en vernuft, is een 
zwartee bladzij in de recente industriële geschiedenis van ons land. Ook in de elek-
trotechnischee industrie zijn klappen gevallen. Het Holec-concern, producent van 
grotee schakelkasten, transformatoren e.d., is uit elkaar gevallen en leeft nog voort 
inn enkele bedrijven in Twente en Nijmegen. Philips ten slotte heeft tot ver in de ja-
renn tachtig de concurrentie uit Europa en de Verenigde Staten kunnen aftroeven, 
maarr is uiteindelijk gestrand op de macht en het vernuft van Japanse elek-
tronicagiganten.. Ooit vertegenwoordigde Philips in Nederland meer dan 80.000 
banen.. Op dit moment zijn dat er 44.000, in aanmerking genomen dat veel voor-
maligee Philipsbedrijven zelfstandig voortbestaan. 

Dee Nederlandse metaal- en elektrotechnische industrie heeft dus een bloeipe-
riodee gekend in de jaren zestig en zeventig, gevolgd door een periode van herstruc-
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tureringg die helaas met een aantal debacles gepaard ging (Voogd 1993). Opgemerkt 
zijj  dat de staal-, de automobiel- en de scheepsbouwindustrie ook in andere landen 
eenn periode van sanering heeft doorgemaakt. Toch kunnen we Nederland niet meer 
rekenenn tot de landen waar de metaal een koppositie binnen de nationale econo-
miee inneemt. In de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Zweden en Zwitserland is 
datt wel het geval. 

Naa de herstructurering heeft de metaal een nieuw gezicht gekregen.'0 De be-
drijfstakk wordt niet langer gedomineerd door enkele conglomeraten, maar bestaat 
uitt netwerken van kleine en middelgrote bedrijven. De concerns die overgebleven 
zijn,, kennen een decentrale structuur met kleine, verspreide eenheden. Hoewel het 
beeldd gemengd is, kunnen we zeggen dat de Nederlandse metaal een kapitaalinten-
sievee bedrijfstak is met een hoge productiviteit en relatief lage arbeidskosten, ver-
gelekenn met de belangrijkste exportlanden. De arbeidskosten zijn voor de werkge-
verss steeds een bron van zorg, omdat de bedrijfstak het moet hebben van de export. 
Dee rentabiliteit laat een wisselend beeld zien: de basismetaal is conjunctuurgevoelig, 
dee automobielindustrie en de scheepsnieuwbouw hebben - over langere tijd geme-
tenn - te kampen met dalende rendementen. In 1993-1994 is de metaal nog getroffen 
doorr een korte, maar diepe recessie, waarna de bedrijvigheid zich krachtig herstel-
de.. Door de relatief lage loonkosten is de Nederlandse metaalindustrie in 1997 en 
19988 in staat geweest om het hoofd te bieden aan de economische malaise in 
Duitsland,, het voornaamste exportland. Hoewel het moeilijk is om een exact beeld 
tee vormen door verschuivingen tussen branches en bedrijfstakken, kunnen we stel-
lenn dat de totale werkgelegenheid in de tweede helft van de jaren negentig licht ge-
groeidd is. 

Conclusie Conclusie 

Dee metaal- en elektrotechnische industrie heeft na een meer dan tien jaar durende 
herstructureringg een nieuw gezicht gekregen. Middelgrote en kleine bedrijven be-
palenn het beeld. Een deel van de bedrijfstak kan omschreven worden als 'hightech'. 
Dee Nederlandse metaalindustrie neemt een sterke positie in als exportsector. 

3.33 VERANDERING VAN HET ARBEIDSPROCES 

Terwijll  de 'oude metaal' steeds verder afkalfde, ontstonden nieuwe fabrieken, nieu-
wee producten en nieuwe productieprocessen. Nieuwe producten ontstonden bijvoor-
beeldd door de toepassing van computers, computergestuurde machines, nieuwe toe-
passingenn van elektronica in bestaande machines en apparaten en door de telecom-
municatie,, AMP in Den Bosch, producent van hoogwaardige verbindingselementen, 
konn van al deze ontwikkelingen tegelijk profiteren. Het bedrijf ontwikkelt en pro-
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duceertt tientallen soorten 'stekkers' ten behoeve van PC's, telefoons, auto's e.d. en kon 

uitgroeienn tot een van de grootste industriële werkgevers in de provincie Noord- Bra-

bant. . 

Nieuwee productieprocessen ontstonden in vrijwel iedere metaalbewerkende on-
derneming.. In de jaren tachtig deden CNC-machines (CNC: Complicated Numerical 
Control)) hun intrede. Draai- en freesbanken werden voorzien van numerieke bestu-
ring,, zodat de vakman-draaier niet langer zijn eigen draaibank hoefde in te stellen. 
Hett vakmanschap splitste zich hierdoor op in laagwaardige uitvoerende taken (bei-
telss verwisselen) en hoogwaardige programmerende en ontwikkelende taken. Er 
ontstondd een groeiende vraag naar hoogwaardige, allround geschoolde bedienings-
vakliedenn en informatiespecialisten. In de modernste bedrijven ontwikkelde de 
CNC-apparatuurr zich in de richting van geschakelde eenheden,, onderling verbon-
denn door een transportsysteem. Zo maakt DAF in Eindhoven motorblokken op een 
volautomatischee boor-, frees- en kotterbank. Het productieproces bestaat uit het 
borenn en frezen van gaten in gegoten blokken van staal. Deze worden aangevoerd 
opp een computergestuurd transportsysteem. Elk blok houdt enige tijd halt bij een 
automatischh bewerkingsstation. De operators verzorgen de benodigde aanpassin-
genn in de programmering, laden het transportsysteem, vervangen eventueel versle-
tenn boorkoppen en controleren het proces. De installatie als geheel kan enkele uren 
onbemandd draaien. Door deze en andere ontwikkelingen zijn veel ambachtelijke 
beroepenn in de metaal vervallen. Daarvoor in de plaats is - in dezelfde bedrijven -
werkgelegenheidd op MTS-niveau teruggekomen. 

Doorr de toenemende verscheidenheid in producten en onderdelen worden de 
bedrijvenn gedwongen om het voorraadniveau zo laag mogelij k te houden. Voorraad-
looss produceren wordt mogelijk gemaakt door invoering van apparatuur die snel 
kann worden omgeschakeld, maar ook door de flexibele inzetbaarheid van de men-
sen.. Op tijd leveren, volgens de vereiste kwaliteitsnormen, goedkoop en zonder tus-
senn voorraad is sinds de jaren tachtig overal het parool (AWV & Vereniging FME 1991). 
Inn de metaalindustrie is een nieuwe werkorganisatie ontstaan met de volgende ken-
merken: : 

-- Het produceren van onderdelen wordt, waar dat mogelijk is, uitbesteed aan der-

den.. Hierdoor heeft zich een nieuwe generatie van toeleveringsbedrijven ont-

wikkeld. . 

-- Voor ongeschoold werk worden uitzendkrachten ingeschakeld. Volgens gegevens 
vann de werkgeversorganisatie FME-CWM maakt 85% van de bedrijven gebruik van 
uitzendkrachten.JII In 1997 waren maar liefst 65.000 werknemers werkzaam via 
eenn uitzendbureau dan wel in tijdelijke dienst.32 

-- Er is een krachtige stimulans voor kwaliteitsverbetering ontstaan. Toeleveranciers 
zijnn verplicht om aan gestandaardiseerde kwaliteitsnormen te voldoen. Bedrijven 
diee bijvoorbeeld de positie van 'main-supplier' voor Xerox, Philips of Stork wil-
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lenn verwerven, moeten aan iso-kwaliteitsnormen voldoen. Dit stelt hoge eisen 
aann hun interne organisatie. 

-- De bedrijven zijn gedwongen om hun klassieke organisatiestructuur op te ge-
ven.. Vooral assemblage- en bewerkingsindustrieën zijn overgeschakeld op zelf-
sturendee teams en hebben de ouderwetse lijnproductie afgeschaft. Kenmerken 
vann het werken in teams zijn: breder opgeleide vaklieden, bredere inzetbaarheid, 
werkenn in teamverband en minder hiërarchische niveaus.33 

Dee omschakeling naar hoogwaardiger machines heeft veel banen van lager ge-
schooldee werknemers gekost. De omschakeling naar een andere organisatievorm 
heeftt aanpassingsvermogen gevraagd van chefs en kwaliteitscontroleurs. Zo bleek 
hethet Zaanse bedrijf Eurometaal in 1992 een overschot te hebben van maar liefst 60 
werknemerss in de indirecte sfeer op een personeelsbestand van minder dan 300. Het 
gingg hier voornamelijk om voormalige bankwerkers en fijnbankwerkers die met-
tertijdd waren doorgegroeid naar de functie van controleur. 

Uiteindelijkk heeft de 'nieuwe metaalindustrie' een productie- en organisatie-
conceptt gevonden dat past bij de nieuwe omstandigheden op de wereldmarkt. 
Exporterendee bedrijven en hun toeleveranciers bereikten een prijs- en kwaliteitsni-
veau,, waardoor zij mee kunnen met de besten van de wereld, ieder in hun eigen ge-
specialiseerdee marktsegment. De kwalitatieve shake-out in de Nederlandse metaal 
heeftt veel werknemers pijn gedaan, maar heeft ook nieuwe kansen geschapen voor 
eenn jongere generatie. Die zouden er niet gekomen zijn zonder de vernieuwing. 
Binnenn de bedrijfstak bevinden zich nu verscheidene clusters van bedrijven die als 
innovatieff  bekendstaan. De hele elektrotechnische en elektronische industrie geldt 
alss vernieuwend op het gebied van productontwikkeling. Hetzelfde geldt voor be-
drijvenn die huishoudelijke producten, medische apparatuur, machines en auto's ma-
ken.. Op het gebied van de procesinnovatie, dat wil zeggen de vernieuwing van het 
arbeidsproces,, heeft de bedrijfstak een voorbeeldfunctie vervuld. Experimenten aan 
assemblagelijnen,, de vorming van zelfsturende teams en de bloei van de sociotech-
niekk in Nederland zijn ondenkbaar zonder de inbreng van metaal- en elek-
trotechnischee bedrijven (De Sitter 1982). 

InIn de tweede helft van de jaren tachtig werd de verandering van het arbeidsproces 
inn de metaalindustrie door de vakbonden als een 'technologische revolutie' beleefd. 
Aann de ene kant de ontwikkeling van de microchip en de toepassingg in computers, 
roboticaa en andere machines (Reijers en De Haas 1989). Aan de andere kant de 
organisatievernieuwingg naar Japanse stijl met haar teams, uitbesteding en kwali-
teitszorgg (Dankbaar 1993, Verkerk e.a. 1996). 

Dee indruk bestaat dat de ontwikkelingen in de metaalindustrie van de jaren ne-
gentigg niet minder ingrijpend zijn geweest. De diversiteit is echter groter, icr-be-
drijvenn maakten zich los van de oorspronkelijke industrieën en gingen zelfde markt 
op.. De voormalige Philipsdochter ASM Lithography ontwikkelde zich tot een snel 
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groeiendd hightechbedrijf en werd een belangrijke nieuwkomer op de beurs. Het vroe-
geree automatiseringsbedrijf van Fokker werd eveneens verzelfstandigd, later overge-
nomenn door Daimler Benz en ondergebracht bij Debis. Ook Nedcar Helmond, ont-
werperr van automotiveproducten, kon zich dankzij een grotere zelfstandigheid ont-
plooien.. Het industriële ontwerp lijk t nieuwe kansen te krijgen in Nederland. Me-
taalbedrijvenn die aangewezen zijn op de consumenten, proberen zich te ontwikke-
lenn als 'global player' op een of enkele markten. Het innovatief ingestelde ATAG heeft 
zichh naast keukenapparatuur gespecialiseerd in rijwielen en is toonaangevend op het 
gebiedd van industriële logistiek. Ook in het ontwerp en onderhoud van grote in-
dustriëlee installaties zien we belangrijke toepassingen van informatietechnologie. 
Rietschotenn en Houwens - van huis uit scheepsinstallateur - heeft zich ontwikkeld 
tott leverancier van kennis en technologie op het gebied van besturing van grote ap-
paratenn zoals waterkeringen. Hetzelfde geldt voor het elektrotechnische ABB-con-
cern.. Stork heeft zijn werkterrein uitgebreid van machinebouw naar engineering en 
onderhoudd van industriële systemen, waaronder - sinds de overname van een aan-
tall  Fokkerbedrijven - ook vliegtuigen. 

Inn al deze bedrijven vindt door automatisering een verschuiving plaats van uit-
voerendd productiewerk naar ontwerp en besturing van industriële systemen. De be-
drijvenn kunnen nog steeds tot de 'maak-industrie' gerekend worden, dat wil zeggen 
datt zij een bijdrage leveren aan de transformatie van metalen of kunststof produc-
ten.. Het arbeidsproces is echter veranderd: de werknemer bestuurt of ontwerpt het 
process maar neemt zelf geen deel aan de bewerking of aan de bediening van ma-
chines.. De rol van de nieuwe metaal- en elektrotechnische industrie bestaat ener-
zijdss uit het ontwikkelen van de besturingstechnologie, anderzijds uit de procesbe-
wakingg van productieapparatuur. 

Behalvee de automatisering zijn er veranderingen op het gebied van materiaal-
gebruikk en bewerkingsprocessen. Er wordt meer gebruik gemaakt van kunststoffen 
enn lijmen. Door lasersnijden en integraal frezen kunnen kleine, complexe en sa-
mengesteldee onderdelen worden bewerkt. Per saldo kan in de assemblage met min-
derr onderdelen worden volstaan. Volgens Gerrit Dörr, kaderlid van FNV 
Bondgenotenn en arbeidskundige verandert het arbeidsproces en de werktaak onder 
invloedd van de nieuwe technologie nog steeds, voornamelijk in de vorm van 'pro-
cesss re-designing'. 'Er valt veel geld te verdienen met synergie. Terwijl jarenlang de 
nadrukk gelegd werd op autonomie van afdelingen, op marktgericht ondernemen, 
verzelfstandigingg en buy-outs, wordt nu beseft dat goede samenwerking tussen be-
drijfsdelenn onmisbaar is. Het zijn de mensen die de producten maken en niet de 
machines.. Hoe beter er wordt samengewerkt, des te hoger is de economische pres-
tatiee en de innovatieve kracht.34 FNV-kaderlid Cor van Zanten, werkzaam bij Gispen 
Internationall  te Culemborg, wijst op het belang van innovativiteit in de industrie. 
'Gispenn ontwerpt kwaliteitsmeubelen naar aanwijzingen van de klant. Het product 
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iss zowel modegevoelig als uniek (kleine series). Dit stelt hoge eisen aan de ontwerp-
capaciteit,, aan de logistieke organisatie en aan de flexibiliteit van de werknemers. 
Hett type arbeidsvoorwaardenbeleid waar de vakbeweging voor kiest (loonstructuur, 
werktijden,, kwalificatie), wordt een strategische factor in de personeelsorganisatie.' 

Doorr de veranderingen in de technologie en de organisatie is de vraag naar ge-
kwalificeerdee werknemers groot. De hoofdvraag van de jaren negentig lijk t te zijn: 
hoee kan ik mijn personeelsbestand optimaliseren. Hoe groot moet de vaste kern 
zijn?? Wat moet ik doen om deze vaste kern te behouden, te scholen en te motive-
ren?? Op welke manier kunnen kwalitatief goede en tijdelijke krachten worden in-
gezett of ingeleend om tijdelijke projecten te realiseren? 

Conclusie Conclusie 

Dee voornaamste rol van de metaal- en elektrotechnische industrie is het produce-
renn van apparaten en kapitaalgoederen. Steeds minder werknemers zijn belast met 
dee fysieke uitvoering van het werk, in plaats daarvan besturen, bouwen en ontwer-
penn zij automatische machines en installaties. De oude bewerkingsarbeid ('bank-
werken')) in de klassieke metaalwaren producerende bedrijven maakt plaats voor 
procesbewakingg bij automatische installaties. Het ontwikkelen van besturings-
technologiee voor deze installaties mag de belangrijkste nieuwe industriële bedrij-
vigheidd van de jaren negentig genoemd worden. De ontwikkelingen brengen nieu-
wee vragen op het gebied van personeel en organisatie met zich mee. Na de zelfstu-
rendee teams, de kwaliteitszorg en de flexibilisering zijn thans de beroepskwalificatie 
enn de inzetbaarheid van de werknemer de belangrijkste vragen van deze tijd. 

3.44 POSITIE VAN DE VAKBEWEGIN G 

Dertigg jaar geleden was 'de metaal' het kloppend hart van de Nederlandse vakbe-
weging.. Vooral de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond heeft lange tijd een 
vernieuwendevernieuwende invloed uitgeoefend. Met het vakbondswerk in de onderneming werd 
vanaff  1964 de basis gelegd voor de moderne vakbondsorganisatie. Ook gaf de ANMB 

dee start voor bundelingvan krachten in wat uiteindelijk de Industriebond FNV zou 
worden.. De metaal is nog steeds goed georganiseerd, de FNV heeft een sterke posi-
tiee in de bedrijfstak en beschikt over een militante aanhang. Het vakbondswerk in 
dee metaal speelde in de jaren negentig echter geen vernieuwende rol meer en aan 
dee voorbeeldwerking van de metaal-CAO is een einde gekomen. De CAO-onderhan-
delingenn in de bedrijfstak gaan al vele jaren over 'het behoud van verworven rech-
ten',, zoals de vervroegde pensionering, de WAO en de Ziektewet. Ten aanzien van 
nieuweree vakbondsitems zoals deeltijdwerk en verlofregelingen blijf t de metaal ach-
ter.. Hoe FNV Bondgenoten de eigen positie in de bedrijfstak formuleert mag blij -

78 8 



kenn uit het volgende citaat: 'Omdat we de vorige keer een CAO afsloten voor twee 
jaarr en twee maanden wordt deze CAO trendvolger en geen trendsetter. Dat past ei-
genlijkk niet bij de bedrijfstak omdat wij een andere traditie hebben. Het was toch 
jarenn zo dat de metaal-CAO de trendsetter was voor de arbeidsverhoudingen in Ne-
derland.'355 Ook het zoeken naar nieuwe vormen in het vakbondswerk blijf t achter 
omdatt leden en kaderleden verdedigend ingesteld zijn en veel waarde hechten aan 
oudee tradities. Hans de Vries, onderhandelaar voor FNV Bondgenoten over de me-
talelektro-CAO,, merkt over de situatie in de bedrijfstak het volgende op: 'In de me-
taall  draait alles om technologie, de werkgevers besteden nauwelijks aandacht aan 
hett personele beleid. Van de andere kant is er bij onze bestuurders maar weinig be-
langstellingg voor het arbeidsproces. De vakbeweging heeft zich teruggetrokken op 
hett sociale pakket.'36 

Dee werknemers in de metaal worden vertegenwoordigd door vier vakbonden. 
InIn volgorde van ledental zijn dit FNV Bondgenoten, de CNV Bedrijvenbond, De Unie 
enn de VHP Metalelektro. In deze studie beperken we ons tot de FNV. FNV Bondgeno-
tenn had eind 1998 48.000 leden in de bedrijfstak en vertegenwoordigt daarmee 26% 
vann de werknemers. Zowel het ledental als de organisatiegraad van de FNV is de 
laatstee jaren constant gebleven. De andere bonden vertegenwoordigen samen naar 
schattingg 7%. De vakbondsachterban in de metaal bestaat uit vaklieden en andere 
geschooldee werknemers. Het aandeel van het technisch personeel in het totale perso-
neelsbestandd bedraagt 75%. Daarbinnen neemt het aandeel van midden en hoger 
technischh personeel toe, terwijl het aandeel van lager en ongeschoolden afneemt. 
Hett aandeel vaklieden blijf t gelijk.37 Het grote aantal uitzendkrachten in de bedrijfs-
takk werkt in het nadeel van de vakbeweging. Uitzendkrachten zijn moeilijker te or-
ganiserenn dan vaste krachten omdat zij hun werk over het algemeen als tijdelijk be-
schouwen.. Bovendien hebben uitzendkrachten meestal geen toegang tot de oplei-
dingsvoorzieningen,, waar vakbonden hun jonge leden werven. Ook betalen uit-
zendkrachtenn geen VUT- en andere premies, waardoor het draagvlak onder de sociale 
fondsenn wordt verkleind. 

InIn veel bedrijven is de vakbeweging in het defensief gedrongen door reorgani-
satiess en inkrimpingen. Reorganisaties waren er ook in de economisch gunstige 
tweedee helft van de jaren negentig, zij het dat ze nu meestal gepaard gingen met ex-
pansiee op nieuwe markten. De vakbeweging moest in dat geval twee dingen tege-
lij kk doen. Aan de ene kant dienden werknemers te worden beschermd tegen ont-
slag,, overplaatsing en degradatie. Aan de andere kant moest een positie worden op-
gebouwdd in bedrijfsonderdelen die snel groeien. 

Ondankss de technologische vernieuwing en het hoge investeringsniveau heeft 
dee bedrijfstak te kampen met een imago-probleem. Het werk in metaal- en elek-
trotechnischee bedrijven staat bekend als ouderwets, zwaar, vuil en onzeker. Dit 
beeldd is niet altijd terecht, maar laat zich niet zo snel veranderen. De instroom van 

79 9 



jongerenn in de bedrijfstak wordt op deze manier afgeremd, waardoor veel bedrijven 
eenn tekort aan jonge vaklieden hebben. Het imago-probleem van de bedrijven heeft 
ookk een negatieve uitstraling op de vakbeweging. De FNV wordt in de metaal- en 
elektrotechnischee industrie geassocieerd met het traditionele werk, met traditione-
lee arbeidsvoorwaarden en (actie)middelen. De FNV staat in deze bedrijfstak dan ook 
voorr de opgave om nieuwe wegen in te slaan, nieuwe groepen aan te spreken en het 
werkterreinn te verleggen van de oude bolwerken naar nieuwe, modernere bedrijven. 

Dee positie van FNV Bondgenoten binnen de metaalbedrijven is sterk verschillend. 
Dee organisatiegraad loopt uiteen van enkele procenten in kleinere of wat nieuwere 
bedrijvenn in de elektrobranche tot 50 a 60% op de scheepswerven. Over het alge-
meenn is er een grote kaderdichtheid, ook in bedrijven waar het ledental achterblijft. 
Ditt biedt kansen voor de toekomst. In de BedrijfitakverkenningMetaalindustrie wordt 
dee volgende indicatie van de kwaliteit van het kader gegeven: 'Kaderleden en niet de 
vakbondsbestuurderss zijn doorgaans het gezicht van de bond in de bedrijven. Ka-
derledenn werken relatief zelfstandig. Kaderleden zijn vaak in staat om problemen 
vann leden zelf op te lossen. Kaderleden zijn doorgaans goed geschoold.'38 

Conclusie Conclusie 

Doorr de vele reorganisaties heeft het vakbondsbeleid in de metaal een reactief ka-
rakterr gekregen. De FNV in de metaal bevindt zich nu op een kruispunt van wegen. 
Aann de ene kant is het nodig om de oude aanhang te blijven binden. Aan de ande-
ree kant zou beter ingespeeld moeten worden op ontwikkelingen in bedrijven en op 
veranderingenn in de levenssfeer van jongere mensen. Dit kan het best door dee aan-
dachtt te richten op nieuwere, wat minder traditionele bedrijven. 

3.55 WERKGEVERSORGANISATIE S 

Dee werkgevers in de metalelektro worden vertegenwoordigd door de Vereniging 
FME-CWM,, gevestigd in Zoetermeer. FME en CWM zijn in november 1995 gefuseerd. 
Dee Vereniging FME vertegenwoordigde naast een aantal kleinere vooral de grote be-
drijvenn in de metaal- en elektrotechnische industrie. De CWM39 vertegenwoordigde 
eenn groot aantal kleine bedrijven, zodat de Vereniging FME-CWM nu ook veel leden 
telt,, die de CAO van de metaal en technische bedrijfstakken volgen. Het aantal le-
denn van FME-CWM bedraagt 2500 en is de laatste jaren sterk gegroeid. Zo zijn ver-
schillendee softwarebedrijven waaronder Baan tot de vereniging toegetreden. Het 
aantall  bedrijven dat onder de metalelektro-CAO valt bedraagt 1260; daarvan zijn er 
10000 lid van de Vereniging FME-CWM. De doelgroep van de vereniging valt dus 
geenszinss samen met de metalelektro-CAO. Aan de ene kant zijn er ongeorganiseer-
dee metaalbedrijven, die wél onder deze CAO vallen, aan de andere kant zijn er (veel) 
FME-cwM-bedrijvenn die onder andere CAO'S vallen. 
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FME-CWMM  is een organisatie voor werkgevers en tegelijkertijd een organisatie voor 
ondernemingen.. Dit betekent dat de dienstverlening niet beperkt blijf t tot sociale 
kwesties;; de organisatie neemt ook de economische belangenbehartiging van de le-
denn voor zijn rekening. Om dit laatste zo goed mogelijk te doen is FME-CWM opge-
bouwdd uit een 150 brancheorganisaties, zoals de Vereniging voor de Nederlandse 
Scheepsbouww Industrie. 

Vann werkgeversverenigingen worden gewoonlijk twee tegenstrijdige dingen ver-
wacht.. Aan de ene kant willen de leden dat de organisatie hen het werk uit de han-
denn neemt. Dit is vooral de wens van de kleinere bedrijven: zij hebben immers geen 
apparaatt om allerlei sociale taken uit te voeren. Aan de andere kant willen de leden-
werkgeverss niet dat de organisatie te veel taken naar zich toetrekt: dus niet te veel 
centralee regelingen die de autonomie van de onderneming kunnen aantasten. Het 
zijnn vooral de grotere ondernemingen die hier bang voor zijn. Zij willen het persone-
lee beleid, inclusief de zaken die met de arbeidsvoorwaarden verband houden, liever 
zelff  uitvoeren en schuwen ook het rechtstreekse contact met vakbonden niet. 

FME-CWMM  heeft duidelijk met twee soorten achterban te maken. De snel ge-
groeidee groep van kleine bedrijven wil zo min mogelijk CAO-afspraken. Géén cen-
tralee loon- en premiestijgingen want dat brengt de marges in gevaar en al helemaal 
geenn 'bureaucratische verplichtingen op het gebied van werktijden/verlof, Arbo-
zorg,, premie-difTerentiatie enz. De grotere bedrijven zijn dikwijl s wel bereid om af-
sprakenn 'op maat' te maken. Deze bedrijven willen bijvoorbeeld investeren in een 
beteree bedrijfsgezondheidszorg of in bedrijfsopleidingen, omdat wordt ingezien dat 
err concurrentievoordeel te behalen valt met sociale investeringen. De beste oplos-
singg zou zijn om afspraken 'op maat' te maken, waarbij de grote bedrijven de kans 
krijgenn om ze zélf uit te voeren en de kleine bedrijven de uitvoering kunnen dele-
gerenn aan de werkgeversorganisatie, FME-CWM is echter tot nu toe nauwelijks be-
reidd om afspraken met vakbonden te maken die een decentrale uitvoering stimule-
ren,, laat staan afdwingen. Kennelijk vindt de organisatie het bedreigend als vakbon-
denn een te sterke sociale positie binnen de bedrijven innemen. Formeel gesproken 
wordtt er in de metalelektro dan ook uitsluitend op centraal niveau onderhandeld 
mett de vakbonden. Deze houding heeft naar mijn oordeel een negatieve invloed op 
dee sociale dialoog in de bedrijfstak. Er zijn te weinig bedrijven in de metaal- en elek-
trotechnischee industrie die een vernieuwende opstelling kiezen naar de vakbewe-
ging.. Een andere opstelling van de werkgeversorganisatie zou hierin verandering 
kunnenn brengen. De onlangs aangetreden voorzitter van FME-CWM, Arie 
Kraaijeveld,, nuanceert de opstelling van zijn organisatie. 'Als voorzitter van de or-
ganisatiee heb ik mij te houden aan eerder gemaakte collectieve afspraken, zoals op 
hett gebied van de SUM (vervroegde uittreding). Als op termijn blijkt dat onze leden 
lieverr zelf willen onderhandelen, of als zij voorkeur hebben voor keuzeonderwer-
penn of a la carte-regelingen dan kan de centrale onderhandelaar volstaan met het 
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vastleggenn van een budget in de landelijke CAO. De invulling van het budget wordt 
dann een zaak voor de ondernemingen of zelfs voor de individuele werknemer. Wat 
ikk in de landelijke CAO wil vasdeggen, zijn vooral tijdelijke zaken, bijvoorbeeld een 
tijdelijkee investering in de scholing door middel van een landelijk scholingsfonds. 
Alss de achterstand is ingelopen, dan mogen de bedrijven het zelf gaan doen.'40 

FME-CWMM  is een sterke, ook buiten de eigen bedrijfstak invloedrijke werkgeversver-
enigingg en staat bekend als conservatief. Dit blijkt zowel uit de confronterende stra-
tegiee (straffen bij ziekte e.d.) als uit de weigering om over bepaalde zaken te onder-
handelenn (korter werken) en uit de gekantheid tegen decentralisatie. Het is voor de 
vakbewegingg over het algemeen moeilijk om met FME-CWM in gesprek te komen 
overr meer complexe, tijd en studie vragende onderwerpen. Deze weinig op reflec-
tiee ingestelde houding van de werkgevers, samen met huiver voor decentralisatie, 
remtt de vernieuwing van de arbeidsverhoudingen in de metaal, zo wordt het althans 
inn vakbondsland beleefd. De indruk bestaat echter dat er op dit punt enige dooi 
optreedt. . 

Conclusie Conclusie 

Dee opstelling van FME-CWM valt net als die van FNV Bondgenoten in de metaal als 
re-actieff  te typeren. De partijen zijn op veel punten aan elkaar gewaagd en gedra-
genn zich als 'reuzen die elkaar in de houdgreep hebben'. Toch lijk t deze bedrijfstak 
mett zijn aansprekende ontwikkelingen op het gebied van technologie en innovatie 
voldoendee in huis te hebben om te vernieuwen. De arbeidsverhoudingen in de me-
taall  lopen kennelijk achter bij de ontwikkeling in de markt, de techniek en de ar-
beidsorganisatie. . 

3.66 ARBEIDSVOORWAARDENBELEI D I99O-I998 

Inn de jaren negentig werd tot dusverre vijf maal een CAO afgesloten in de metal-
elektro:: in 1991,1993,1994,1996 en 1998. Dat wil zeggen dat er vier maal een CAO 
werdd afgesloten met een looptijd van twee jaren en eenmaal met een looptijd van 
éénn jaar. De belangrijkste onderwerpen die de gemoederen letterlijk beroerden, wa-
renn de vervroegde uittreding, de WAO, de Ziektewet en de arbeidstijden. De in de 
CAOO opgenomen loonsverhoging blijf t achter bij die in de metaal en technische be-
drijfstakken.41 1 

VervroegdeVervroegde uittreding 

All ee onderhandelingen werden gedomineerd door 'het behoud van' de vervroegde 
uittreding,, in deze bedrijfstak de SUM (Stichting Uittreding Metalelektro) genoemd. 
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Dee SUM was bij zijn intrede een solidariteitsmaatregel bij uitstek waar een breed 
draagvlakk voor was in de bedrijfstak. Iedere werknemer kon op 6o-jarige leeftijd 
uittredenn of na 40 dienstjaren. De uitkering bedroeg in de praktijk (netto) vrijwel 
100%% van het laatst verdiende loon. Daar het massale beroep op de SUM, de dalen-
dee instroom van jongeren en de vergrijzing werd de SUM echter een steeds duurder 
regeling.. De vraag was of jongeren in de toekomst nog wel zoveel geld zouden wil-
lenn betalen voor een ouderenregeling waar zij wellicht nooit meer gebruik van zou-
denn maken. Reeds in 1991 constateerde de FME dat het gat tussen het vereiste premie-
niveauu en het werkelijke premieniveau veel te hoog geworden was en dat de reser-
vess ontoereikend waren. Aan de vooravond van de CAO-onderhandelingen van 1991 
deedd de FME dan ook voorstellen om nieuwe uitkeringen te maximeren, de uittre-
dingsleeftijdd geleidelijk aan te verhogen en de 40-dienstjarenregeling te beëindi-
gen.411 De vakbonden werden hierdoor in een moeilijk parket gebracht. De SUM was 
eenn van de populairste arbeidsvoorwaarden, om begrijpelijke redenen vooral bij de 
generatiee die er over niet al te lange tijd gebruik van hoopte te maken. In 1991 werd 
dann ook gestaakt om het behoud van de SUM. Ook in de onderhandelingen van 
1993,19944 en 1996 speelde de SUM een hoofdrol, steeds weer met als onderhande-
lingsresultaatt een vrijwel ongeschonden suM-regeling. Uiteindelijk werd in het na-
jaarr van 1997 een akkoord bereikt over herstructurering van het 'vroegpensioen'. De 
afspraakk van 1997 houdt het volgende in. Werknemers die ouder zijn dan 45 jaar 
behoudenn hun suM-rechten, zij het dat zij op 61-jarige leeftijd kunnen stoppen (was 
60)) tegen een uitkeringsniveau van 80% van het laatstverdiende loon (was 87,5). 
Werknemerss die jonger zijn dan 45, kunnen een vroegpensioen opbouwen op ba-
siss van een kapitaalgedekte opbouwregeling. Aanvullingen per bedrijf zijn moge-
lijk ,, plus een keuze van de werknemer met betrekking tot de uittredingsdatum en 
dee uitkeringshoogte. In de andere bedrijfstakken, bijvoorbeeld in de metaal- en 
technischee bedrijfstakken, was een dergelijke ombouw al eerder afgesproken. 

ZiektewetZiektewet en WAO 
InIn 1993 stonden alle CAO-onderhandelingen onder druk van wettelijke maatregelen 
aangaandee de Ziektewet en de WAO. Bedrijven dienden zelfde kosten van het ziek-
teverzuimm te dragen en het uitkeringsniveau van de WAO werd verlaagd. De FME liet 
inn 1993 weten dat er van reparatiebeleid inzake de WAO geen sprake kon zijn. 
Bovendienn werden voorstellen gedaan om vakantiedagen in te houden van werk-
nemerss die te vaak ziek waren.43 Deze voorstellen werden als een provocatie be-
schouwdd en lokten stakingsacties uit. Maar de vakbeweging stond niet al te sterk 
omdatt de bedrijfstak in 1993 en 1994 met een diepe inzinking werd geconfronteerd. 
Dee staking was geen succes, niet naar omvang en niet naar resultaat. Uiteindelijk 
werdenn partijen het erover eens dat 'de werkgever er voor dient te zorgen dat een 
werknemerr de mogelijkheid wordt geboden [...] een risicoverzekering aan te gaan 

83 3 



[...]]  tot een aanvulling op zijn wAO-uitkering [...J'.44 Dit was uiteraard geen volle-

digee WAO-reparatie. Het voorstel om vakantiedagen in te houden bij ziekte werd 

doorr de werkgevers ingetrokken. In 1996 probeerde de FME, inmiddels gefuseerd 

mett de CWM opnieuw om maatregelen bij ziekte (verlaging van de uitkering, invoe-

ringg van wachtdagen) op de CAO-agenda te krijgen.45 Dit voorstel droeg niet wei-

nigg bij aan de mobilisatie van vakbondsleden. De bedrijfstak was inmiddels van de 

inzinkingg hersteld, het zelfvertrouwen van de vakbonden was teruggekeerd en op-

nieuww ging het voorstel samen met andere Verslechteringen' van tafel. 

Scholing Scholing 

Hett scholingsniveau van de werknemers in de metaal- en elektrotechnische indus-

triee kan zeker niet laag genoemd worden. Hierboven hebben we al gezien dat een 

meerderheidd van de werknemers bestaat uit technisch geschoolde vaklieden. Toch 

zijnn er wel problemen met de scholing. In de eerste plaats is her- en bijscholing van 

volwassenenn niet goed verdeeld over de bedrijven. 500 bedrijven die onder de CAO 

vallen,, maken een bedrijfsopleidingsplan en 1100, vooral kleinere bedrijven doen 

datt niet.46 In de tweede plaats wordt vooral technische scholing en 'training-on-the-

job'' toegepast. Dit is onmisbaar voor het goed functioneren van de bedrijven en het 

opp peil houden van de vakbekwaamheid. Het is echter niet voldoende voor werkne-

merss die een breder ontwikkelingsperspectief nastreven. In de derde plaats zijn er 

tee weinig voorzieningen die inspelen op het eigen initiatief van de werknemer. In 

dee vierde en laatste plaats wordt weinig aandacht besteed aan de scholing van de al-

maarr groeiende groep uitzendkrachten en tijdelijke krachten. We kunnen dus nog 

niett zeggen dat er in de metaal een echt beleid gevoerd wordt op het gebied van em-

ployability. . 

InIn de CAO van 1998 zijn enkele kleine verbeteringen bereikt. Partijen bevelen aan 

omm op bedrijfsniveau een (studiefaciliteiten) regeling af te spreken voor tijd en geld 

tenn behoeve van scholing. Het bedrijf in kwestie ontvangt in dat geval geld uit het 

opleidingenfondss van de bedrijfstak. Het budget van het fonds is om die reden ver-

hoogd.. De bedrijven zijn ook verplicht om de belangstellingvan hun medewerkers 

tee registreren. Het vakbondswerk met betrekking tot scholing zal op onderne-

mingsniveauu gestalte moeten krijgen. CAO-partners kunnen wel voorzieningen 

scheppenn en het klimaat proberen te beïnvloeden, uitvoering is een zaak van de 

werkvloer. . 

WerktijdenWerktijden en overige punten 

InIn 1991 en 1993 deed de FME voorstellen voor meer flexibiliteit, in het bijzonder op 

hett gebied van de werktijden en de beloning van bijzondere werkuren. In 1994 en 

19966 stelden de werkgevers voor om de zaterdag als gewone werkdag te beschouwen 

enn de extra betaling voor het werken op zaterdag te schrappen. Beide keren werden 

dee voorstellen ingetrokken. 
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Dee FNV bondgenoten deed - meestal na afstemming met de CNV Bedrijvenbond -
vierr maal een voorstel voor korter werken. In 1991,1993 en 1994 ging het om be-
scheidenn voorstellen: korter werken voor ouderen, voor ploegenwerkers, diverse 
vormenn van verlof, alsmede extra vakantiedagen. In 1996 werd invoering van een 
werkweekk van gemiddeld 36 uur voorgesteld.47 Geen van deze voorstellen heeft het 
gehaald.. Alleen op het gebied van deeltijdwerk werd resultaat geboekt. In 1996 werd 
eenn afspraak gemaakt over oprichting van een werkgelegenheidsfonds. Bedrijven 
betaaldenn volgens deze afspraak een premie aan dit fonds (1,1% van de loonsom), 
maarr kregen hun geld terug als er werkgelegenheidsbevorderende maatregelen bin-
nenn de onderneming worden getroffen. Tot de werkgelegenheidsmaatregelen wer-
denn onder meer arbeidstijdverkorting gerekend, invoering van deeltijdwerk, het in 
vastee dienst nemen van uitzendkrachten, alsmede scholingsmaatregelen.48 

Dee overige punten zijn vooral afspraken over langdurig werklozen en over vak-
opleidingen.. Belangrijk zijn enkele afspraken over VGWM (veiligheid, gezondheid, 
welzijnn en milieu) in branches zoals de liftenindustrie. Ook werd afgesproken dat 
dee loonschalen van de metaal-CAO ook van toepassing zijn op uitzendkrachten. De 
CAO-partijenn hebben verschillende malen het voornemen uitgesproken om onder-
steuningg te geven aan de CAO a la carte. 

Conclusie Conclusie 
Inn de vorige paragraaf heb ik FNV Bondgenoten en FME-CWM getypeerd als 'reuzen 
diee elkaar in de houdgreep hebben. Ten aanzien van de CAO-onderhandelingen is 
dezee kwalificatie bepaald niet overdreven, FME-CWM voerde in de jaren negentig bij 
herhalingg zaken op die pijnlij k zijn voor de achterban van de bonden en trok zijn 
voorstellenn naarmate de spanning opliep weer in. Ook de FNV voerde een verdedi-
gendee strategie en zag geen kans om zijn doelen te realiseren op de vier hoofdpun-
tenn van de jaren negentig: vervroegde uittreding, ziekte en WAO, flexibiliteit in de 
bedrijfsvoeringg en flexwerkers. Al met al heeft het CAO-beleid voor weinig beweging 
gezorgdd in de bedrijfstak. Veelzeggend is de voortdurende patstelling over de ar-
beidstijden,, FME-CWM wil geen arbeidstijdverkorting en coördineert op dit punt 
straff  onder de eigen leden, FNV Bondgenoten krijgt van de eigen achterban niet de 
ruimtee om het debat aan te gaan over een nieuw werktijdenbeleid. Een centrale af-
spraakk hierover kon tot nu toe niet worden gemaakt, zelfs een centrale aanbeveling 
iss niet haalbaar gebleken. 

INTERMEZZO ::  H E T VAKBONDSWER K BIJ S T O R K 4 9 

Storkk N.V. maakt machines en ontwikkelt processen voor de voedingsmiddelen-

industriee en is systeemproducent voor de textiel- en papierindustrie. Daarnaast 
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heeftt de onderneming een negental werkmaatschappijen waar industriële com-
ponentenn worden gemaakt. De laatste jaren werd vooral naam gemaakt in de 
technischee dienstverlening: onderhoud en nieuwbouw van industriële instal-
laties.. Dit werk kan variëren van renovatie bij Shell of Hoogovens, het onder-
houdenn van vliegtuigen (ex-Fokker) tot en met aanleg/onderhoud van verkeers-
begeleidingssystemen.. Ten slotte is er de business-unit Engineering & Contrac-
ting,, waardoor Stork eigen ontwerp- en managementcapaciteiten heeft voor 
grotee projecten. Er zijn in totaal 46 werkmaatschappijen, met alles bij elkaar 
1288 Nederlandse vestigingen. Bij Stork Nederland werken 13.500 vaste mede-
werkerss en gemiddeld 2000 uitzendkrachten. 

Storkk is in 1868 opgericht door de Hengelose ondernemer Charles Stork en 
zijnn zoons. Zij behoren tot de 'aartsvaders', de grondleggers van het Nederlandse 
bedrijfslevenn (Wennekes 1994). Na vele jaren van expansie bereikte het concern 
onderr de naam Verenigde Machine Fabrieken (VMF) in de jaren zeventig zijn 
hoogtepuntt en dieptepunt tegelijk, VMF saneerde zijn zware kapitaalgoederen-
industriee (scheepsdieselmotoren, ketels, treinstellen, reactorvaten voor kern-
centrales)) en schakelde 'terug' naar de lichte kapitaalgoederenindustrie onder 
dee oude naam Stork. Later, vooral in de jaren negentig, ontwikkelde de on-
dernemingg haar specialiteit op het gebied van 'industrieel onderhoud'. Het ser-
vicepakkett werd in die periode verder verbreed door overname van Nolte (ver-
keerssystemen)) en een deel van Fokker. In de jaren tachtig heeft Stork afgere-
kendd met de 'grootschaligheid' in de kapitaalgoederenindustrie. De Storkves-
tigingenn zijn als regel niet groter dan 200 personeelsleden. Groeit een werk-
maatschappij,, hetzij in personeel, hetzij in omzet, hetzij in product-markt-
combinaties,, dan wordt deze gesplitst. Hierdoor is het concern erin geslaagd 
omm ondanks de hernieuwde groei zijn flexibiliteit en klantgerichtheid te be-
houden. . 

ArbeidsvoorwaardenArbeidsvoorwaarden en vakbeweging 

Storkk is op afstand het grootste metaalbedrijf van Nederland en met 3300 FNV-
ledenn een van de grootste vakbondsbedrijven. De meeste Storkmaatschappijen 
vallenn onder de CAO voor de metaal- en elektrotechnische industrie. Ter aan-
vullingg van de landelijke CAO bestaan bij Stork specifieke 'bedrijfseigen rege-
lingen'.. Sinds 1986 zijn twaalf van dergelijke arbeidsvoorwaardenregelingen 
afgesprokenn tussen Stork en de vakbonden. Deze bevatten naast algemene za-
kenn (eigen loonschalen) voornamelijk specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld 
eenn regeling voor detachering naar het buitenland). In de meeste gevallen zijn 
dee regelingen voorbereid door kaderleden van FNV Bondgenoten of door een 
vann de ondernemingsraden, waarna er uiteindelijk een definitief akkoord ge-
slotenn werd tussen Stork en een delegatie van de vakbonden. 
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Bijj  een zo grote en vertakte onderneming als Stork zijn veel kaderleden nodig. 
Overr het algemeen is FNV Bondgenoten sterk vertegenwoordigd, vooral in de 
fabrieksmatigee bedrijven. De FNV neemt ook sterke posities in binnen de 
ondernemingsraden.. In de meeste Storkbedrijven bestaat een redelijke mix tus-
senn activiteiten die gericht zijn op de landelijke CAO en specifieke Storkactivi-
teiten.. Dit komt tot uitdrukking bij landelijke acties: Storkbedrijven zijn altijd 
goedd vertegenwoordigd in CAO-acties en stakingen, ondanks het feit dat veel 
geschilpuntenn op bedrijfstakniveau bij Stork niet zozeer spelen, omdat er op 
bedrijfsniveauu al in een oplossing is voorzien. Door dit laatste fenomeen is er 
nogall  eens sprake van een gespannen verhouding tussen het prominente FME-
lidd Stork en FME in zijn totaliteit. De laatste jaren heeft de Raad van Bestuur 
vann Stork herhaaldelijk laten weten eigen oplossingen te zien voor de slepende 
problemenn in de metaal. Dit was onder meer het geval met de SUM, de WAO-re-
paratie,, de Ziektewet en de arbeidstijdverkorting. Het heeft er enkele keren 
naarr uitgezien dat Stork zich zou losmaken uit de metalektro-CAO. Zover is het 
echterr tot nu toe niet gekomen. 

OprichtingOprichting van Stork Mobiel*0 

Eenn goed beeld van de arbeidsverhoudingen in het concern geeft de oprichting 
vann Stork Mobiel, een werkmaatschappij van Stork en uitzendbureau Start. 

All  een aantal jaren doen zich discontinuïteitsproblemen voor in de Neder-
landsee machinefabrieken. Een van deze bedrijven maakt bijvoorbeeld zuivel-
installatiess op turn-keybasis voor landen in het Midden-Oosten. Er is een sterk 
wisselendd orderverloop, waardoor soms een deel van het personeel geen werk 
heeftt op de eigen lokatie. Hetzelfde geldt voor sommige componentenfabrie-
ken.. De Centrale Ondernemingsraad vreesde al lange tijd voor bedrijfssluiting 
enn bedrijfsverplaatsing naar het buitenland en heeft zich ingespannen om de-
zee fabrieken voor Nederland te behouden. Onder meer werd gepleit voor colle-
giaall  in- en uidenen tussen de vestigingen. Met andere woorden: er werd gepro-
beerdd om een deel van het personeel mobiel te maken binnen Stork. 

Enkelee werkmaatschappijen van de business-unit Technical Services hebben 
tee kampen met een onvoorstelbare piekdrukte. Dit doet zich bijvoorbeeld voor 
bijj  de renovatie van een hoogoven of raffinaderij. Dit werk vraagt om honder-
den,, soms duizenden vaklieden op één lokatie en dat gedurende een korte tijd 
(zess weken bijvoorbeeld). Gevolg: excessief overwerk en massale behoefte aan 
inlenen.. In de jaren tachtig en negentig heeft de vakbond herhaaldelijk afspra-
kenn gemaakt over flexibele werktijden: langer werken bij drukte, korter wer-
kenn in dalsituaties. Deze afspraken zijn altijd met tegenzin gemaakt, omdat ze 
geenn oplossing boden voor de enorme werkdruk en ze hadden steeds een tij -
delijkk karakter. 
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InIn de jaren negentig nam het aantal uitzendkrachten in snel tempo toe. Gespe-
culeerdd werd op 3000 tot 4000 tijdelijke krachten en vergaande afslanking van 
dee componentenrabrieken aan het einde van de jaren negentig. 

Omm deze drie problemen op te lossen hebben de ondernemingsraden van 
verschillendee vestigingen zich beraden. Uiteindelijk zijn ondernemingsraden, 
vakbondenn en management het eens geworden over de contouren van wat la-
terr de naam Stork Mobiel kreeg. Gedacht werd aan een regionaal opgebouw-
dee organisatie met uiteindelijk enkele duizenden 'mobiele' vaklieden in eigen 
dienst.. Om de mobiliteitsdoelstellingen waar te maken is contact gelegd met 
uitzendbureauu Start. De vaklieden zouden kunnen worden gedetacheerd (uit-
geleend)) naar verschillende vestigingen van Stork in de eigen regio en als dat 
nodigg is ook naar niet-Storkbedrijven in de regio. Er zou extra geïnvesteerd wor-
denn in de kennis en inzetbaarheid van de vaklieden. 

Beginn 1998 zijn overeenkomsten gesloten over het operationele plan en over 
dee arbeidsvoorwaarden bij Stork Mobiel. Afgesproken werd: 
-- Stork Mobiel is een werkmaatschappij van Stork en Start. 
-- Stork Mobiel gaat in maart 1998 van start in een geografisch proefgebied (de 

regioo Amsterdam-Utrecht-IJmond) en bereikt daarmee 20% van het perso-
neelsbestandd van Stork. 

-- In 1999 breidt Stork Mobiel uit naar de andere regio's, waardoor de onder-
nemingg kan uitgroeien tot enkele duizenden banen verdeeld over vijf regio's 
enn een kwaliteitsvestiging voor hoger technisch personeel. 

-- Personeelsleden van Stork kunnen vrijwilli g over naar Stork Mobiel op ba-
siss van sollicitatie of intakegesprek. 

-- Personeelsleden van Stork Mobiel krijgen een mobiliteitstoeslag van 125 gul-
denn per maand. 

-- Daarnaast krijgen zij vijf extra scholingsdagen per jaar. 
-- Er komt een 'tijdspaarfonds', opgebouwd uit overuren en zes ADV-dagen (die 

dee werknemers nu al hebben). 
-- Het management heeft de bevoegdheid om jaarlijks 48 uren uit dit tijds-

paarfondss aan te wijzen als verplichte 'vrije tijd'. Het tijdspaarfonds werkt 
voorr het management dus als instrument om een deel van de leegloop (dis-
continuïteit)) op te vangen. 

-- Uitzendkrachten krijgen het recht op een vaste baan volgens een gefaseerd 
model. . 

-- Vakbonden en ondernemingsraden krijgen het beheer over jaarlijks 300.000 
guldenn ten behoeve van arbeidsmarktprojecten. 

-- Voor de totale reorganisatie wordt onder meer gebruik gemaakt van het 1, i%-
werkgelegenheidsfonds. . 

Dee afspraken over de arbeidsvoorwaarden zijn 'gemengd' van karakter, dat wil 
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zeggenn dat er goede en minder gewenste punten voor de vakbonden in zitten. 
Inn zijn totaliteit wordt de oprichting van Stork Mobiel door dee vakbonden be-
schouwdd als een zinvol onderhandelingsresultaat dat een positieve uitstraling 
kann hebben in de bedrijfstak en daarbuiten. 

Dee voordelen van het Stork Mobiel-concept voor de verschillende partijen 
zijnn duidelijk. De fabrieken kunnen renderen ondanks de discontinuïteit. Er 
iss een reservoir van gekwalificeerde vaklieden, inzetbaar voor tijdelijke projec-
ten.. Er is - mede door de samenwerking met Start - een grote wervingskracht 
onderr jonge technici. Er worden nogal wat banen gered voor oudere vaklieden 
doorr een ambitieus bijscholingsprogramma. En er komen uiteindelijk enkele 
duizendenn uitzendkrachten in vaste dienst van Stork onder de arbeidsvoor-
waardenn van de metalelektro-CAO of van een vergelijkbaar niveau. Het groot-
stee voordeel is misschien wel van psychologische aard. De vakbeweging heeft 
latenn zien dat er op een vernieuwende manier kan worden omgegaan met 
flexibiliteitseisen.flexibiliteitseisen. Tot nu toe werden er in bedrijven wel arbeidspools opgericht, 
maarr dit gebeurde altijd in een defensieve situatie (bedrijfssluiting, afslanking). 
Hett ontstaan van een 'mobiliteitscentrum' van het type Stork Mobiel getuigt 
juistt van een offensieve aanpak. Stork Mobiel kan uitgroeien tot een vitaal 
bedrijfsonderdeell  omdat er jonge mensen werken naast ouderen, bankwerkers 
naastt constructeurs en specialistische vaklieden naast allrounders. Dit levert 
ookk weer een nieuw perspectief op voor de vakbeweging bij 'het oude Stork'. 

Conclusie Conclusie 
Dee arbeidsverhoudingen bij Stork N.V. wijken sterk af van het beeld dat we heb-
benn gekregen van de bedrijfstak in zijn geheel. Zowel de managementstijl als 
dee vakbondsstijl valt te typeren als pro-actief. Dit voorbeeld van het grootste 
concernn in de bedrijfstak laat zien dat er in de metaal wel degelijk mogelijkhe-
denn zijn voor vernieuwend arbeidsvoorwaardenbeleid. Bovendien blijken er in 
dee metaal goede mogelijkheden te bestaan voor vakbondswerk op bedrijfsni-
veau.. De oprichting van Stork Mobiel kan een voorbeeldfunctie vervullen naar 
anderee bedrijven, ook buiten de metaal. Zoals het akkoord met Akzo Nobel in 
19955 toonaangevend was op het gebied van korter en flexibel werken, zo lijk t 
hethet Storkakkoord van 1998 belangrijk op het gebied van de interne arbeids-
markt. . 

INTERMEZZO:: HET VAKBONDSWERK BIJ NEDCAR51 

Bijj  Nedcar in het Limburgse Born worden personenauto's gebouwd van het 

typee Volvo en Mitsubishi. De fabriek is in de jaren zeventig opgericht om de 
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werkgelegenheidd in de regio nieuwe impulsen te geven na de mij nsluitingen en 
maaktt deel uit van het industriecomplex van Midden-Limburg, waar ook DSM 
toee behoort. Oorspronkelijk was de fabriek van DAF en van de Nederlandse 
Staat,, later zijn de aandelen overgegaan naar Volvo en Mitsubishi. In 1997 
produceerdee Nedcar bijna 200.000 auto's met (eind december) 5000 werkne-
merss is vaste dienst en circa 2500 uitzendkrachten. Volgens de prognose moe-
tenn er in 1998 250.000 auto's gebouwd worden met 5500 werknemers. Voor het 
ontwerpenn van nieuwe modellen is de Nedcar-vestiging in Helmond aange-
wezen.. Hier werkten in 1998 circa 480 personen, voornamelijk hoogwaardige 
tekenaarss en constructeurs, waarvan 160 uitzendkrachten. 

Technologie Technologie 

Dee bouw van een personenauto verloopt overal volgens een vast patroon. Het 
materiaall  waar het casco of de carrosserie van wordt gemaakt ('blik'), wordt op 
maatt geknipt en in de juiste vorm geperst (bodemplaten, zijpanelen, kofferdek-
selss enz.). Deze onderdelen worden gecodeerd en opgeslagen in een groot ma-
gazijnn en samengevoegd al naar gelang het type auto dat gebouwd gaat worden. 
Ditt bouwen van het casco geschiedt op de carrosserieafdeling. Vervolgens wordt 
dee voltooide carrosserie in de vereiste kleur gespoten. Daarna wordt de automo-
biell  afgebouwd op de assemblageafdeling. De assemblage is arbeidsintensief: 
kabels,, isolatiemateriaal, dashboarden, bedieningsapparatuur, verlichting en 
beglazingg worden nog steeds overwegend met mensenhanden gemonteerd. 
Schematischh gezien doorloopt de bouw van een automobiel dus de volgende 
fasen:: ontwerpafdeling, perserij, magazijn, carrosserieafdeling, spuiterij, assem-
blageafdeling. . 

Nedcarr is de laatste jaren steeds meer een 'Japanse' fabriek geworden. Alle 
typenn worden door elkaar gebouwd op dezelfde productielijn: Volvo's en Mitsu-
bishi's,, 4-deurs en 5-deurs, rode en blauwe enz. De bestellijsten zijn dermate 
specifiekk dat een wagen met extra antenne een plaatwerkonderdeel met extra 
boorgaatjee krijgt, met andere woorden, er vinden zo min mogelijk aanpassin-
genn plaats aan het eind van het productieproces. Dit vereist een zeer geavan-
ceerdd logistiek systeem en ook voor het personeel is voortdurend opletten een 
vereiste.. Op de meeste afdelingen wordt een 'takt-tijd' aangehouden van 69 
seconden,, hetgeen betekent dat er iedere 69 seconden een voertuig-in-aanbouw 
passeertt via het automatische transportsysteem of via de assemblagelijn. Op 
sommigee afdelingen wordt de takt-tijd tot uitdrukking gebracht door een 
muziekbandje,, met een climax in de laatste 10 seconden. De tussenvoorraden 
zijnn minimaal. Op de plaats waar de portieren aan het casco worden bevestigd, 
wordtt een tussenvoorraad aangehouden van niet meer dan 60 portieren, dat 
zijnn 15 auto's of ruim 17 minuten. Indrukwekkend is het geheel automatisch 
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bestuurdee transportsysteem in het magazijn en in de carrosseriebouw. Alle 3000 
verschillende,, uit plaatwerk gemaakte onderdelen worden door het transport-
systeemm geselecteerd en samengevoegd en door robots gelast. Tot de spuiterij 
verlooptt het transpon door de lucht, voor bewerkingen wordt het voertuig 
neergezett op een bewerkingsplatform, waarna het weer omhooggaat voor ver-
derr transport. Verderop in de fabriek, in de assemblageafdeling, komt het voer-
tuigg op een loopvloer te staan: het transport verloopt nu verder op werkhoog-
te.. Assemblagemedewerkers kunnen enkele meters meelopen en klimmen in 
enn uit de wagen. Deze plek wordt daarom wel het mierennest genoemd. Aan 
hethet einde van de assemblagelijn gaat het voertuig weer omhoog voor de beves-
tigingg van motoren, assen en aandrijfsysteem. 

Arbeidsproces Arbeidsproces 
Bijj  Nedcar wordt gewerkt in teams van circa 15 personen, die gezamenlijk een 
off  enkele werkstations bezetten. Volgens de kadergroep van de Industriebond 
FNVV functioneren de teams alleen goed op afdelingen waar overwegend vaklie-
denn in een vaste bezetting werken. Op deze afdelingen worden de teamleiders 
of'coördinatorenn door de groep zelfgekozen. In de assemblage, waar veel onge-
schooldenn werken, waar een groot verloop is en waar de meeste uitzendkrach-
tenn werken is nauwelijks sprake van goed functionerende taakgroepen. Wel is 
hett zo dat de werknemers in de assemblage eikaars werk kunnen overnemen, 
maarr er is geen sprake van een hechte sociale structuur die toch nodig is om 
vann een team te kunnen spreken. In de assemblage worden de coördinatoren 
deelss gekozen door de groep, deels benoemd. 

Dee structuur bij Nedcar is de laatste jaren minder hiërarchisch geworden. De 
teamss hebben allemaal een coördinator en een line-keeper die kan optreden als 
reservee en dus op elke werkplek inzetbaar is. Daarboven vinden we alleen nog 
dee rayonleider en het hoofd van de productiegroep. De rayonleiders zijn meest-
all  jonge, technisch hooggeschoolde werknemers die buiten het bedrijf zijn ge-
worven.. Zij moeten zorgen voor de kwaliteit, de voortgang van het proces en 
hett logistieke systeem. De rayonleiders worden door de vakbondsmensen 
omschrevenn als 'te technisch georiënteerd', 'weinig sociaal voelend' of 'niet ie-
mandd van ons*. Tot slot zij opgemerkt dat Nedcar nog maar weinig indirecten 
inn dienst heeft. De meeste taken (werkvoorbereiding, technische dienst, con-
trole,, aanpassing of correctie van voltooide voertuigen, administratie) zijn geïn-
tegreerdd in de teams. 

Dee Nedcar-plant voldoet aan het prototype van de Japanse fabriek, zoals de-
zee beschreven wordt door Womack e.a. (1991). Alleen enkele grondtrekken ver-
wijzenn nog naar het sociotechnisch organisatieconcept. De verdere ontwikkeling 
vann de taakgroepen wordt bemoeilijkt door het starre en tempo-gerichte techno-
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logieontwerp.. Op bijna alle afdelingen overheerst de dictatuur van de takt-tij-
denn of van de assemblagelijn. De werknemers hebben weinig regelcapaciteit. Er 
iss sprake van een geweldige werkdruk, die nog eens onderstreept wordt door ro-
dee lampen, oplichtende targets, claxons en muziekbandjes. Het aanbrengen van 
burTerstationss en extra ontkoppelpunten zou de druk van de lopende band kun-
nenn verzachten en meer rust voor de mensen kunnen brengen. 

Dee gemiddelde leertijd van de werknemers in de productie ligt laag, circa 32 
jaar.. Toch lijk t Nedcar een ouderenprobleem te hebben. Dit is aan de ene kant 
eenn gevolg van het fysiek zware werk en het hoge tempo, anderzijds van het 
eenzijdigee opleidings- en loopbaanbeleid. Aan de assemblagelijn is het werk 
moeilijkk vol te houden voor werknemers op midden- en hogere leeftijd. Toch 
wordtt er juist op deze afdeling weinig aan scholing gedaan. Het vakbondsbeleid 
iss gericht op een andere structurering van het werk, waardoor er meer ouderen 
aann de lijn kunnen blijven. Bovendien zet de vakbeweging zich in voor betere 
opleidingenn en voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Op initiatief van de 
Industriebondd FNV is een werkgroep gevormd om dit complexe probleem aan 
tee pakken. 

Toekomstplannen Toekomstplannen 

InIn 1997 is op de meeste afdelingen een drieploegendienst ingevoerd (was twee-
ploegendienst).. Hierdoor kunnen met dezelfde investeringsgoederen per week 
meerr auto's worden gemaakt. Het aantal vaste arbeidsplaatsen is dientengevol-
gee met bijna 1000 toegenomen ten koste van het aantal uitzendkrachten. Voor 
19988 baseert Nedcar Born zich op een prognose van 5500 werknemers, van wie 
33000 productiemedewerkers, 1750 indirecten en 500 servicemedewerkers. Deze 
aantallenn zijn exclusief de afdeling ontwikkeling. Deze prognose komt neer op 
eenn aanzienlijke urenreductie per geproduceerde auto. Verdere produc-
tiviteitsverbeteringg zal onder meer bereikt worden door uitbesteding van werk 
aann derden en door een verdere stroomlijning van de teams. Enkele vaste toele-
veringsbedrijvenn zullen gevestigd worden op het terrein van Nedcar, zodat zij 
just-in-timee kunnen toeleveren. Met toeleverancier Inalfa (plaatwerkproduc-
ten)) is een afspraak gemaakt dat een aantal minder inzetbare Nedcar-mede-
werkerss worden overgenomen. 

ArbeidsvoorwaardenArbeidsvoorwaarden en vakbeweging 

Bijj  Nedcar zijn de laatste jaren een aantal specifieke arbeidsvoorwaardenrege-
lingenn overeengekomen met de vakbonden. 
-- Er werd gebruik gemaakt van de 1,1%-werkgelegenheidsafspraak in de me-

taal-CAO.. Dit geld is gebruikt voor korter werken in de ploegendienst en voor 
ouderenbeleid. . 
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-- Er werd een drieploegendienst ingevoerd, waarbij een kortere werkweek kon 
wordenn gerealiseerd. De vakbonden konden voorkomen dat er permanente 
nachtploegenn en weekendploegen zijn gevormd. 

-- In de teams is de lagere loongroepen 3 nagenoeg verdwenen. De werknemers 
zijnn meer allround geschoold en krijgen daarom beter beloond. In ieder team 
iss een plaats gereserveerd voor een minder inzetbare werknemer. 

-- Uitzendkrachten krijgen volgens de metaal-CAO beter beloond, maar dit heeft 
bijj  Nedcar geen effect omdat het bedrijf meer betaalt dan de CAO voorschrijft. 
Well  zijn bijna 1.000 uitzendkrachten geselecteerd voor een vaste aanstelling 
bijj  Nedcar, waardoor zij een betere beloning krijgen, een betere vakoplei-
dingg en meer zekerheid. Het blijkt overigens moeilijk te zijn om de uitzend-
krachtenn te mobiliseren. 

FNVV Bondgenoten heeft 1100 leden bij Nedcar. Andere vakbonden, waaronder 
tweee Belgische bonden, hebben samen circa 800 leden. De FNV bezet samen met 
dee Belgische ABW 9 van de 21 zetels in de ondernemingsraad, FNV Bondgenoten 
heeftt een kadergroep bij Nedcar van 20 personen. Dit aantal is de laatste jaren 
gegroeidd waardoor nieuwe onderwerpen konden worden opgepakt. Ook het 
ledentall  is gegroeid, zij het niet sneller dan het aantal banen. De organisatie-
graadd is ongeveer gelijk gebleven en ligt iets onder het gemiddelde in de metaal. 
Dee actiebereidheid is de laatste jaren groter geworden: Nedcar lijk t zich te ont-
wikkelenn tot speerpuntbedrijf voor de Limburgse metaal. 

Conclusie Conclusie 

Meerr dan Stork lijk t Nedcar representatief voor de arbeidsverhoudingen in de 
metaal.. De managementstijl op sociaal gebied valt te typeren als reactief. De 
vakbondenn volgen de landelijke CAO-strategie, zij het dat de betrekkelijk jonge 
kadergroepp van FNV Bondgenoten probeert nieuw vakbondswerk te ontwik-
kelenn op onderwerpen die specifiek voor Nedcar zijn. Door het harde klimaat 
binnenn de internationale automobielindustrie is dit niet eenvoudig. In verde-
digendee zin worden wel successen behaald, maar op het gebied van vernieu-
wingg van de arbeidsorganisatie, de belangen van uitzendkrachten en de ge-
zondheidd van oudere werknemers is het moeilijk om te scoren, FNV 
Bondgenotenn voelt zich gedwongen om af te stemmen op internationaal ni-
veau,, maar speelt nog geen rol van betekenis in het overleg met Duitse, Belgische 
enn Franse collega-bonden. 
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INTERMEZZO ::  H E T VAKBONDSWER K BIJ DAF TRUCK S 

DAFF is opgericht door de gebroeders Van Doorne (Van Doorne s Automobiel 
Fabrieken)) en groeide dankzij de productie van aanhangers en opleggers, trucks 
enn militair materieel uit tot een producent van hoogwaardige vrachtwagens. 
Aann het eind van de jaren tachtig maakte DAF een spectaculaire groei door, on-
derr meer vanwege de overname van British Leyland. De veel te snelle interna-
tionalisatiee en het gewaagde lease-concept bracht het bedrijf echter in grote pro-
blemen.. In 1993 werd DAF failliet verklaard, waarna het bedrijf in afgeslankte 
vormm zijn weg vervolgde. De belangrijkste productievestiging is altijd in 
Eindhovenn gebleven, met een nevenvestiging in het Belgische Westerlo. DAF is 
tegenwoordigg volledig eigendom van het Amerikaanse Paccar. Aan de familie 
Vann Doorne herinnert nog Van Doornes Transmissie in Tilburg, waar stalen 
schakelbandenn worden gemaakt ten behoeve van automatische versnel-
lingsbakken.. Op het dieptepunt van de truckmarkt (1993) bouwde DAF nog 
maarr 40 tot 45 vrachtwagens per dag. Op dit moment worden met dezelfde or-
ganisatiee circa 100 eenheden per dag gebouwd. 

Technologie Technologie 

Sindss de herstart is de productie bij DAF gebaseerd op het 'build-to-order'-prin-
cipe;; dit betekent dat er uitsluitend vrachtwagens gebouwd worden op bestel-
ling.. De levertijd bedraagt gemiddeld zes weken, in die tijd worden alle compo-
nenten,, inclusief de motor en de cabine gebouwd, DAF levert geen aanhangers, 
opleggerss of laadbakken, wel worden er verschillende typen (2-assers, 3-assers, 
4-asserss met motoren tot 480 PK) geproduceerd, DAF beschikt in Eindhoven 
overr een eigen fabriek voor motorblokken, motorcomponenten en een 
motorenassemblagefabriek.. Er worden ongeveer 125 motoren per dag gebouwd. 
Cabiness worden niet in Eindhoven gebouwd maar in de zusterfabriek in Wester-
lo.. Zowel de fabriek in Eindhoven als die in Westerlo beschikt over een eigen 
lakstraat. . 

Hett bouwen van trucks is geen massafabricage. Daarvoor verschillen de voer-
tuigenn te veel van elkaar. Ook is de doorloopsnelheid niet vergelijkbaar met de 
assemblagee van personenauto's of kleine apparaten zoals cv-ketels, fietsen of 
elektromotoren.. Trucks worden stuk voor stuk gebouwd, te beginnen met het 
chassis,, de assen en het aandrijfsysteem, waarna uiteindelijk de motor en de ca-
binee geplaatst worden. Bij DAF wordt het te bouwen voertuig horizontaal van 
afdelingg naar afdeling getransporteerd. Op de motorenassemblage wordt met 
lorriess gewerkt. Het chassis hangt in takels. Als het voertuig-in-aanbouw een-
maall  de lakstraat gepasseerd is, wordt de truck op een beweegbare vloer gezet 
voorr de eindmontage. Bij DAF is geen sprake van een automatisch gestuurd 
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transportsysteem.. Er kan niet met takt-tijden gewerkt worden, omdat de ene 
truckk veel meer assemblage-uren vraagt dan de andere. Ook wordt nauwelijks 
mett lasrobots gewerkt. Wel zijn de componentenfabrieken en de motoren-
fabriekk vergaand geautomatiseerd. Bijvoorbeeld het tijdsintensieve boor- en 
kotterwerk,, het uithollen van het motorblok gebeurt door middel van CNC-ma-
chines,, ondersteund door automatisch bestuurde transportlijnen. Opvallend is 
datt bij DAF veel tussentijdse controles en metingen plaatsvinden door gespecia-
liseerdee mensen. Ook is er een aparte werkplaats aan het eind van de assemblage-
fabriekk waar specifieke aanpassingen op wensen van de klant plaats vinden. Hier 
wordenn ook eventuele fouten hersteld. Kennelijk is het bij DAF nog niet moge-
lij kk om in de productie van componenten en aan de assemblagelijn in één keer 
allee variaties te bouwen op specificatie van de klant. Gevolg van deze situaties 
iss de aanwezigheid van veel indirecte functies. 

Arbeidsproces Arbeidsproces 

Dee fabriek in Eindhoven kent één productielijn voor motoren en één voor de 
assemblagee van trucks. Een aantal bedrijfsonderdelen, bijvoorbeeld de pro-
ductiee van motorblokken, werkt in een drieploegendienst. Andere onderdelen 
werkenn in tweeploegendienst, al of niet in een negen-uurrooster. Door verschil-
lendee bedrijfstijden per afdeling aan te houden kan de fabriek in zijn geheel in 
balanss worden gebracht. Een van de planningsproblemen wordt veroorzaakt 
doorr de 'product-mix'. Een zware vrachtwagen, bijvoorbeeld voor een beton-
mixer,, heeft twee voorassen en twee achterassen met dubbele banden, in totaal 
twaalff  banden. Het is duidelijk dat een dergelijk voertuig veel meer assemblage-
tijdd vraagt dan een lichte vrachtwagen met twaalf assen en vier banden. Deze 
ongelijkheidd in montagetijd komt steeds terug: bij de assemblage van banden, 
remonderdelen,, elektronica, de aandrijving enz. Zo staat er drie tot vier uur 
voorr het testen van een lichte vrachtwagen en vier tot vijf uur voor een zware. 
InIn de regel wordt gestreefd naar een product-mix van drie lichte voertuigen op 
éénn zware. Soms moet echter van deze standaardopstelling worden afgeweken. 

Bijj  DAF werkten medio 1998 5000 personen, van wie 3700 in Eindhoven, van 
wiee 2200 in de fabriek. Van deze 2200 personen waren er 700 in tijdelijke dienst 
off  gedetacheerd door een uitzendbureau. De productieorganisatie is opge-
bouwdd uit 'cellen (semi-autonome taakgroepen), geleid door een celleider of 
werkmeester.. De omvang van de cellen varieert van 20 tot 90 personen. De cel-
lenn vormen samen de verschillende productie-areas, geleid door een area-ma-
nager.. Celleiders en area-managers worden niet gekozen door de werknemers, 
maarr benoemd. Omvang van cellen en area's is zeer verschillend; de 'span-of-
control'' en de stijl van leidinggeven zijn eveneens verschillend. 
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Onderr de kaderleden van FNV Bondgenoten bestaat veel kritiek op de manage-
mentstijll  bij DAF. Men is van mening dat het management te veel zaken voor 
zichh uit schuift. Zo is er in de haussejaren na het faillissement onvoldoende aan-
dachtt besteed aan de logistiek en aan de scholing van het personeel. Het gevolg 
iss dat de werknemers niet flexibel inzetbaar zijn binnen het productieproces. 
Dee flexibiliteit die nodig is om in een build-to-orderregime te kunnen werken 
wordtt bijna geheel verkregen door middel van het werktijdenbeleid en in be-
perktee mate door het inlenen van personeel. De FNV verwijt DAF willekeur in 
hett toekennen van vrije dagen. Ook wordt er erg veel overgewerkt. De stijl van 
leidinggevenn kan omschreven worden als charismatisch; dit is nog versterkt 
doorr het faillissement en de aansprekende herstart. 

ArbeidsvoorwaardenArbeidsvoorwaarden en vakbondswerk 

DAFF valt onder de CAO voor de metaal- en elektrotechnische industrie, maar 
heeftt verschillende eigen regelingen op arbeidsvoorwaardengebied, die afge-
sprokenn zijn met de vakbonden. Zo kent DAF al sinds 1986 een werkweek van 
366 uur. Na de herstart zijn verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen die da-
teerdenn van voor het faillissement opnieuw ingevoerd. In 1997 werd alle regel-
gevingg opnieuw afgestemd en opgenomen in een overeenkomst tussen DAF en 
dee vakorganisaties. Deze overeenkomst bevat onder meer een faciliteitenrege-
lingg voor vakbonden, een winstdelingsregeling, een salaris- en beoordelings-
systeem,, een afspraak over een vaste' personeelsbezetting versus een afspraak 
overr gedetacheerde medewerkers en ten slotte een groot aantal regels inzake de 
werktijden.. In 1996 en 1997 hebben zich verschillende conflicten voorgedaan 
tussenn de Industriebond FNV en het management bij DAF. Alle conflicten hiel-
denn verband met de werktijden, de werkdruk en het aantal ingeleenden. 

FNVV Bondgenoten heeft circa 700 leden bij DAF. Zowel het ledental als de 
organisatiegraadd is sedert het faillissement gegroeid. Er zijn twintig kaderleden. 
Dee verhouding tussen FNV en de andere vakbonden is de laatste jaren niet goed. 
Ookk binnen de FNV zijn spanningen sinds enkele prominente OR-leden zich 
hebbenn losgemaakt van FNV Bondgenoten. De verhoudingen bij DAF waren lan-
gee tijd harmonieus. De meerderheid van het personeel leek zich te kunnen vin-
denn in het altijd al wat patriarchale beleid. Tijdens het faillissement heeft met 
namee de Industriebond FNV zich zeer ingespannen om het bedrijf te helpen red-
den.. De indruk bestaat dat er zich sindsdien een radicalisering onder een deel 
vann het personeel heeft voorgedaan. De FNV heeft hiervan geprofiteerd, maar 
ditt is wel ten koste gegaan van de verhouding met andere bonden. 

Doorr de uitstraling van het bedrijf, het van oudsher goede sociale beleid en 
dee (goede) eigen arbeidsvoorwaarden zou men verwachten dat DAF een voor-
beeldd is op het gebied van de arbeidsverhoudingen. Dit is echter niet, of niet 

96 6 



meerr het geval. Er is wel sprake van een 36-urige werkweek, maar er is tegelij-
kertijdd veel kritiek op de praktisering van de werktijden. Hetzelfde kan gezegd 
wordenn van het werken in taakgroepen, DAF staat al vele jaren op een lijstje van 
voorbeeldbedrijvenn (Joosse 1990, AWVN en NIA TNO 1997). We hebben echter 
gezienn dat de teams bij DAF helemaal niet zo goed functioneren. De uitstraling 
vann het vakbondswerk bij DAF naar andere metaalbedrijven of naar de lande-
lijk ee CAO is dan ook niet groot. 

Conclusie Conclusie 

Dee arbeidsverhoudingen bij DAF zijn in amper tien jaar tijd veranderd van har-
monieuss in conflictueus. Dit lijk t op een bevestiging van de verhoudingen die 
wee ook aan de centrale onderhandelingstafel in de metaal- en elektrotechnische 
industriee aantreffen. Toch zijn er een verschillen. Het management heeft een 
eigenn stijl en kan pro-actief genoemd worden. Ook het vakbondswerk heeft een 
eigenn karakter met actuele strijdpunten: werkdruk, werktijden, uitzendkrach-
tenn en scholing. Vooralsnog slaagt FNV Bondgenoten er echter niet in om zelf-
standigg initiatieven te nemen. Het vakbondswerk kan dan ook als reactief ge-
typeerdd worden. 

3.77 REORGANISATIE S VAN HET VAKBONDSWERK 1995-1998 

Inn de metaal- en elektrotechnische industrie werd tussen 1995 en 1998 een zelfde re-
organisatiee doorgevoerd als in de chemie.53 Er werd een bedrijfsgroep metaal- en 
elektrotechnischee industrie gevormd, grotendeels bestaande uit bedrijven en bran-
chess die tot de gelijknamige CAO behoren. Daarmee zijn duidelijke grenzen ge-
trokken.. De metalelektro onderscheidt zich enerzijds van de bedrijfsgroep metaal-
enn technische bedrijfstakken (metaalnijverheid), een groep met voornamelijk klei-
nee bedrijven en met een eigen CAO en anderzijds van de bedrijfsgroep informatie-
technologie/elektrotechnischee industrie (IT/ET), waartoe onder meer de Philipsbe-
drijvenn en de software bedrijven behoren. 

Hett besluit om een scheiding aan te brengen tussen 'grootmetaal' en 'kleinme-
taal'' werd reeds in 1995 genomen op een congres van de Industriebond FNV. Dit be-
sluitt werd gemotiveerd met het oog op de snelle groei van het kleine metaalbedrijf. 
Doorr de vorming van een eigen unit zouden de kansen om hier een eigen stijl vak-
bondswerkk te ontwikkelen kunnen toenemen. Dit heeft inderdaad gewerkt.54 Het 
besluitt om een afzonderlijke bedrijfsgroep IT/ET op te richten werd eveneens bear-
gumenteerdd vanuit de groeipotentie en het eigen karakter van vakbondswerk in jon-
gee sectoren. 
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Conclusie Conclusie 

FNVV Bondgenoten heeft in de metaal eenzelfde reorganisatieproces doorgemaakt als 
inn het vorige hoofdstuk werd beschreven. De fasen van kwantitatieve sturing, kan-
telingg en fusie werden ook hier doorlopen. De indruk bestaat dat het vakbondswerk 
inn de metaal- en elektrotechnische industrie ondanks de reorganisatie niet sterk ver-
anderdd is. De innovatieve delen van de bedrijfstak zijn afgescheiden van de oude 
kern.. De innovativiteit in het vakbondswerk lijk t hierdoor te worden belemmerd. 

3.88 TOEKOMSTBEEL D VAN ARBEIDSORGANISATI E EN VAKORGANISATI E 

Hoee speelt de vakbeweging in op veranderingen in het arbeidsproces? Net als met 
anderee onderwerpen heeft de metaal ook op dit terrein een lange geschiedenis. 

Inn de jaren zeventig had de vakbeweging moeite had om greep te krijgen op ver-
nieuwendee ondernemingen. De Industriebond N W (later FNV) voerde een beleid 
vann kritische distantie en besteedde weinig aandacht aan veranderingen op de werk-
vloer.. Dit leidde tot een achterstand in het vakbondswerk op ondernemingsniveau, 
voorall  in de metalelektro waar een grootscheepse automatisering van bewerkings-
machiness en procesverandering in de assemblage voor de deur stond. In de tweede 
helftt van de jaren tachtig probeerde de Industriebond FNV het vakbondswerk op be-
drijfsniveauu nieuw leven in te blazen. In die periode werden verschillende studies 
verrichtt naar het arbeidsproces en de nieuwe rol van de vakbond op de werkvloer. 
Ookk toen slaagde de bond er niet in om de uitkomst van de studies te verwerken in 
hett arbeidsvoorwaardenbeleid. Achteraf kan worden geconstateerd dat er in de 
tweedee helft van de jaren tachtig een grootscheepse verschuiving van werkgelegen-
heidd had plaatsgevonden: van grote metaalbedrijven naar kleine toeleveranciers en 
vann vaste werknemers naar uitzendbureaus. De Industriebond FNV reageerde hier-
opp pas in 1995 met versterking van het vakbondswerk in de 'kleinmetaal' en bij de 
uitzendbureaus. . 

Vanaff  1992 werd de CAO-strategie enigszins bijgesteld en werd opnieuw gepro-
beerdd om het gewicht naar de bedrijven te verplaatsen. Hierbij speelden onder meer 
dee volgende overwegingen: 
-- de oriëntatie per branche op de loonkostenontwikkeling in het buitenland; 
-- het bestaan van personeelsgidsen die regelingen bevatten, waarover ook de vak-

bondenn zouden willen onderhandelen; 

-- het achterblijven van nieuwe items in de centrale CAO; 
-- de toenemende activiteiten van de ondernemingsraden op arbeidsvoorwaarden-

gebied. . 
Zoalss de voorbeelden van Stork, Nedcar en DAF laten zien, is er in de grote metaal-
bedrijvenn sprake van onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden op onderne-
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mingsniveau.. Vooral over onderwerpen als de werktijden, scholing en uitzendar-
beidd is een tweede onderhandelingscircuit ontstaan. Soms onderhandelt de vakbe-
wegingg zelf, soms onderhandelen de ondernemingsraden ondersteund door de bon-
den.. In kleinere bedrijven is het om begrijpelijke redenen moeilijker voor de vak-
bondd om zich te profileren op het werk, laat staan om specifieke afspraken te maken 
enn te onderhouden. In deze bedrijven onderhandelt de ondernemingsraad of wordt 
volstaann met navolging van landelijke afspraken. Op sommige terreinen worden 
decentralee onderhandelingen ondersteund door landelijke CAO-afspraken. Dit is het 
gevall  met werkgelegenheidsafspraken in 1996 en 1997. Ook wordt landelijke steun 
gegevenn aan de ontwikkeling van de CAO a la carte. Hollandse Signaal Apparaten in 
Hengeloo is hierbij de voortrekker. De vakbond op het bedrijf heeft onderhandeld 
overr de randvoorwaarden. De landelijke CAO-partijen steunen met advies en voor-
lichtingsmateriaal. . 

Inn de jaren negentig zijn de veranderingen in de markt, op het gebied van de tech-
nologiee en de arbeidsorganisatie onverminderd voortgegaan. De metaal- en elektro-
technischee industrie heeft zich ontwikkeld tot een bedrijfstak die geavanceerde ap-
paratenn en kapitaalgoederen ontwerpt en bouwt en die hiervoor de besturingspro-
gramma'ss levert. Figuur 3.1 plaatst de voornaamste veranderingen in de laatste dertig 
jaarr in een gefaseerd model. 
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1990-2000 0 
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FiguurFiguur 3.1 De belangrijkste veranderingen in het arbeidsproces in de metaal- en elektrotechnische 

industrieindustrie 1970-2000 

Nieuwee werkgelegenheid in de bedrijfstak ontstaat in bedrijven die machines en in-
stallatiess ontwerpen en in bedrijven die software leveren ten behoeve van de indus-
trie.. De werknemers in deze bedrijven zijn over het algemeen jonger en hoger op-
geleidd dan de huidige achterban van FNV Bondgenoten in de metaal en vertegen-
woordigenn een andere cultuur. Nieuwe werkgelegenheid ontstaat ook nog steeds bij 
toeleverendee bedrijven, die onderdelen maken en installatiewerk uitvoeren. De in-
dustriee lijk t steeds meer uit drie hoofdgroepen te bestaan: 
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-- Procesindustrie: vergaand geautomatiseerde en flexibele productiebedrijven, die 
bestuurdd worden door procesoperators. Tot de procesindustrie behoren de che-
mie,, staal en aluminium, textiel, papier, kunststoffen producerende bedrijven, 
hett grootste deel van de voedingsmiddelenindustrie, energiebedrijven en be-
langrijkee delen van de metaalwaren producerende industrie. 

-- Apparatenbouw en kapitaalgoederenindustrie: het grootste deel van de metaal-
enn elektrotechnische industrie, de elektronica-industrie en de software-bedrijven. 

-- De industriële dienstverlening: bedrijven die onderhoud verrichten aan indus-
triëlee en technische installaties of projecten uitvoeren. 

Dee werkgeversorganisatie FME-CWM lijk t in te spelen op het nieuwe gezicht van de 
kapitaalgoederenindustriee en profileert zich naar de hightechbedrijven en de soft-
ware-branche.. Ook is sprake van verdergaande samenwerking tussen FME-CWM en 
dee Metaalunie, de werkgeversorganisatie van de kleine metaalwaren producerende 
industrie,, die contractpartij is bij de CAO voor de metaal- en technische bedrijf-
stakken. . 

Aann de werknemerskant lijk t FNV Bondgenoten nog te worstelen met de oude 
contourenn van de metaal-CAO. Enerzijds wil de bond het solidariteitskarakter van 
dezee CAO bewaren, anderzijds wil de bond zich profileren in de bedrijven. Buiten 
hett huidige territorium van de metaal-CAO doen zich echter interessante ontwik-
kelingenn voor. De software-branche lijk t zich na jaren van onstuimige groei te sta-
biliseren.. Ook op het gebied van de arbeidsverhoudingen toont deze sector teke-
nenn van volwassenheid, getuige de eerste echte bedrijfs-CAO's die de laatste jaren tot 
standd komen. Voorts is er een nieuwe generatie bouwers en ontwerpers van indus-
triëlee hardware. Dit zijn meestal bedrijven die onder de werkingssfeer van de me-
talelektro-CAOO vallen, maar die qua cultuur hun draai nog niet gevonden hebben in 
dee klassieke metaalsector. Dan is er het Philips-concern met een eigen CAO. En ten 
slottee is er het kleinbedrijf onder de metaalwarenproducenten. Alles bij elkaar ligt 
err een brede basis van geavanceerde én traditionele industrieën die de vakbeweging 
inn staat stellen om kennis van het arbeidsproces in de apparaten- en kapitaalgoede-
renindustriee op te bouwen. 

Conclusie Conclusie 

Hett technisch en wetenschappelijk potentieel maakt van de metaal- en elektro-
technischee industrie een interessante en aantrekkelijke bedrijfstak voor vakbonds-
werk.. Dat geldt voor de traditionele, goed georganiseerde bedrijven, maar ook voor 
dee nieuwkomers. De vakbeweging in de metaal lijk t echter nog te veel gevangen in 
oudee tradities, in de oude bedrijfstak-CAO en in de 'sociale kwestie', bij uitstek ver-
tegenwoordigdd in de pensioenproblematiek. Het lijk t niet voordelig om de be-
drijfstak-CAOO op te geven vanwege dee gezamenlijke fondsen. Toch valt er veel voor 
tee zeggen om het vakbondswerk sterker te profileren vanuit de bedrijven. Het kan 
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motiverendd werken om naast de huidige sector-CAO aan te sturen op vorming van 
nieuwee bedrijft- of concern-CAO 's en branche-CAO's voor kleine bedrijven. 'Oud' en 
'nieuw'' lijken in de metaal nog te sterk tegenover elkaar te staan. Het zou beter zijn 
omm van elkaar te leren. 

3.99 STRATEGISCHE LAKMOESPROEF 

Terr afsluiting van dit hoofdstuk zullen we de balans opmaken ten aanzien van het 
arbeidsvoorwaardenbeleidd in de metaal. De praktijk van FNV Bondgenoten wordt 
getoetstt aan het strategisch instrumentarium zoals geformuleerd in paragraaf 1.6 
vann deze studie. 

Marktpositie Marktpositie 

'Wat'Wat valt te zeggen over de aanwezigheid van FNV Bondgenoten in de metaal ten op-

zichtezichte van zijn concurrenten en tegenspelers?' 

Mett een organisatiegraad van 26% mag de marktpositie van FNV Bondgenoten in 
dee metaal 'sterk' genoemd worden. Er wordt weinig concurrentie ondervonden van 
anderee vakbonden. Sinds 1996 worden sterkte/zwakte-analyses gemaakt van be-
drijvenn en branches met de bedoeling om zwak georganiseerde delen van de be-
drijfstakk beter te bereiken. Toekomstige kansen en bedreigingen met betrekking tot 
dee ledenontwikkeling zijn eveneens verkend. Een van de grootste zorgen van de 
metaalvakbewegingg is de verplaatsing van werkgelegenheid naar het kleinbedrijf en 
dee dienstensector, waardoor de ledenontwikkeling negatief kan worden. 

UitvoerendUitvoerend vermogen 

'Is'Is FNV Bondgenoten in de metaal in staat om binnen het kader van aangegeven doelen 

plannenplannen te maken, deze plannen uit te voeren en te evalueren?' 

Hett uitvoerend vermogen van FNV Bondgenoten in de metaal is 'integraal' dankzij 
dee sterke organisatie, de goede kennis van de bedrijfstak, het aantal kaderleden en 
dee grote aanhang in de bedrijven. 

Dee metaal kent al langere tijd een cultuur van planuitvoering en controle. Dat 
geldtt ook voor de naleving van de CAO. De uitvoering van een arbeidsvoorwaar-
denbeleidd op maat wordt in de wat kleinere bedrijven soms belemmerd door de cen-
tralistischee CAO-traditie, waardoor het moeilijk is om uitdrukking te geven aan een 
CAO-beleidd op bedrijfsniveau. De FNV is als dat nodig is in staat om zijn leden in de 
metaall  te mobiliseren. Het gezag in de bedrijfstak en in de publieke opinie is groot 
alss vanouds, maar wordt wel beperkt door het al te traditionele imago van de sec-
torr en van het vakbondswerk. 
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PositiePositie van de CAO als product 

'Wat'Wat valt te zeggen over de positie van de CAO ten opzichte van andere arbeidsvoor-

waardenregelingen?' waardenregelingen?' 

Ikk zou de positie van de metaal-CAO willen typeren als 'technisch': er staat veel in, 
maarr er wordt niet veel mee gedaan. Door zijn bekendheid heeft deze CAO welis-
waarr nog de allure van een A-merk, maar de tekst van het CAO-boekje geeft daar geen 
aanleidingg toe. De jarenlange touwtrekkerijen aan de onderhandelingstafel zijn de 
CAOO aan te zien: wollige formuleringen wisselen elkaar af en nieuwe onderwerpen 
staann er weinig in. 

Dee inhoud van de metaal-CAO staat bovendien te ver af van hetgeen in de be-
drijvenn gebeurt en dwingt onvoldoende om op dat niveau het gesprek aan te gaan. 
Buitenn de CAO-onderhandelaars om worden veel nieuwe afspraken gemaakt over ar-
beidsvoorwaardenn per bedrijf. Dit gebeurt soms met medewerking van de bonden, 
somss met medewerking van de ondernemingsraad, soms op eigen gezag van het ma-
nagement.. In feite ontbreekt de synergie tussen het CAO-beleid en andere vak-
bondszaken.. Het is dan ook de vraag of de FNV in staat zal zijn om in deze bedrijf-
stakk via de CAO steun te geven aan nieuwe typen individuele belangenbehartiging, 
zoalss de CAO a la carte en loopbaan- of scholingsadvies. 

Kennisorganisatie Kennisorganisatie 

'Is'Is de bond in staat om interne en externe informatie te vergaren, tegen elkaar af te we-

gengen en er gebruik van te maken?' 

Dee manier waarop in de metaal wordt omgegaan met informatie, zou ik willen ty-
perenn als 'kennis-passief'. Al lange tijd worstelt FNV Bondgenoten met het probleem 
datdat er weinig gegevens beschikbaar zijn over de bedrijfstak (economische prestaties 
vann de bedrijven, werkgelegenheid en arbeidsmarkt e.d.). In werkelijkheid zijn zul-
kee gegevens wel voorhanden, maar zij dienen te worden vergaard uit verschillende 
bronnenn (internationale marktgegevens, CBS-materiaal, materiaal van de werkgevers-
vereniging,, gegevens uit de bedrijfstakfondsen, jaarverslagen van bedrijven e.d.) en 
bewerkt.. In het verleden is meerdere malen gekozen voor de oplossing: zelf enquête-
renn onder leden of onder kadergroepen. Zelf enquêteren leidt - gezien de beperkte 
middelenn - al snel tot vermenging van doelstellingen en vermenging van verschil-
lendee soorten informatie (externe versus interne kennis; feiten versus opinies). Er zijn 
tweee mogelijkheden om de externe informatiestroom te ordenen. Het zou het beste 
zijnn als de CAO-partijen het eens konden worden over regelmatig onderzoek op sec-
toraall  niveau (economische situatie van de bedrijven, werkgelegenheid en arbeids-
markt)) door een onafhankelijk bureau. Als dat niet haalbaar is, dan is het systema-
tischh zelf selecteren en ordenen van strategische gegevens de beste mogelijkheid. 

Opp het gebied van de interne informatie is er behoefte aan een verbeterd rap-
portagesysteemm binnen FNV Bondgenoten. Dit wordt thans gerealiseerd via de CAO-
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rapportage.. Maar omdat de metalelektro hoofdzakelijk uit één CAO bestaat, profi-
teertt het vakbondswerk in de sector niet optimaal van dit systeem. 

Strategischh gebruik van informatie betekent niet alleen het verzamelen van ge-
gevens,, maar vooral ook het interpreteren van gegevens. Dit lukt alleen als er open-
hartigg gediscussieerd wordt over trends en over tegenspraken in het verzamelde 
materiaal.. Op dit punt heeft het vakbondswerk in de metaal geen goede traditie. 
Doorr de wat grotere openheid en behoefte aan vernieuwing zal dit de komende tijd 
wellichtt veranderen. 

OnderscheidendOnderscheidend vermogen 
'Slaagt'Slaagt FNV Bondgenoten erin om strategische veranderingen in de arbeidsorganisatie en 
opop de arbeidsmarkt te vertalen in arbeidsvoorwaardenbeleid?' 
Hett onderscheidend vermogen op het gebied van de arbeidsorganisatie én de ar-
beidsmarktt kan getypeerd worden als 'controlerend'. De controlerende invloed van 
dee FNV-metaalvakbeweging in de bedrijven is altijd heel groot geweest. Datzelfde 
kann gezegd worden over de arbeidsmarkt en de vakopleiding. Omdat men lange 
tijdd niet met de tijd is meegegaan, zijn van lieverlede situaties ontstaan die na ver-
loopp van tijd niet meer te controleren bleken. Het beste voorbeeld daarvan is de ex-
cessievee groei van het aantal uitzendkrachten. Op papier werd krachtig stelling ge-
nomenn tegen de flexibilisering, maar in de praktijk werd op dit gebied weinig be-
reikt,, waardoor de flexkrachten vervreemd raakten van de vakbeweging. Door nu 
eenn meer innovatieve koers te varen lijk t FNV Bondgenoten zich te herstellen: de 
bondd stelt zich meer open voor nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsproces en krijgt 
daardoorr ook weer greep op de gebeurtenissen in en buiten het bedrijf. 

Doorr de grote uitvoerende kracht en ervaring lijk t FNV bondgenoten in de me-
taall  in staat om een sturende rol te vervullen zowel in de arbeidsorganisatie als op 
dee arbeidsmarkt. De vraag is echter of dit ook zal gelden voor nieuwe generaties be-
drijven,, die niet meer zo gemakkelijk te identificeren zijn met de ambachtelijke me-
taalbewerking,, innovatieve delen van metaal en elektrotechniek zijn apart gezet in 
dee vakbondsorganisatie. Daardoor is het pad naar innovatieve bedrijven, opleidin-
genn en de daarbij behorende generatie werknemers moeilijker geworden. De nade-
lenn van de reactieve arbeidsverhoudingen in de metaal worden door de meeste 
betrokkenenn wel erkend. De wil om de andere partij 'uit de houdgreep te laten gaan' 
enn daardoor zelf vrijer te kunnen bewegen lijk t aanwezig, er is niet alleen aanleiding 
voorr (zelf)kritiek. Er mag ook waardering zijn voor de sterke punten van het vak-
bondswerkk in de metaal- en elektrotechnische bedrijven. Om tot praktisering van 
dee vernieuwing te komen moet echter nog veel werk gebeuren. 
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Toekomstbeeldd van Ed en Willem Bever 
Hett arbeidsvoorwaardenbeleid in de metaal- en technische 

bedrijfstakken55 5 

4.11 DEFINIËRIN G VAN DE BEDRIJFSTAK 

Dee CAO voor de metaal- en technische bedrijfstakken is met 305.000 werknemers 
enn met maar liefst 33.000 bedrijven een van de grootste bedrijfstak-CAO's. Sinds de 
CAOO voor de metaal- en elektrotechnische industrie ('grootmetaal') in omvang werd 
voorbijgestreefd,, mag de 'kleinmetaal'56 zich de grootste industriële CAO van Neder-
landd noemen. Desondanks is het een weinig bekende CAO. Dat komt waarschijn-
lij kk omdat de bedrijfstak vooral uit kleine ondernemingen bestaat die weinig aan-
dachtt trekken. Bovendien is metaal en techniek een verzameling van verschillende 
branches.. Deze branches, onder meer het garagebedrijf en de installatiebedrijven, 
zijnn op zichzelf bekender dan de verzamelnaam metaal en techniek. 

Klinkendee bedrijfsnamen worden in deze bedrijfstak niet aangetroffen. Toch 
maaktt iedere onderneming en iedere consument gebruik van de diensten die deze 
bedrijvenn te bieden hebben. Het gaat om de fietsenmaker en zijn werkplaats, de lood-
gieterr die de waterleiding repareert, de smederij waar we een open haard kunnen 
latenn maken, de zilver- en goudsmid en het constructiebedrijf waar we met laswerk 
terechtt kunnen. Dan zijn er de garagebedrijven en de tankstations, de installatiebe-
drijvenn die de cv-installatie aanleggen, de iSDN-aansluiting voor de telefoon, de koel-
installatiee in de supermarkt, de beveiligingsinstallaties op het industrieterrein, de 
brandmelderss op kantoor en de verkeersbegeleidingssystemen langs de snelweg. Om 
hett beeld compleet te maken noemen we nog de vele toeleveringsbedrijven die on-
derdelenn leveren (zoals gietwerk), onderdelen bewerken (bijvoorbeeld frezen), of 
instrumentenn bouwen (zoals meetapparatuur) ten behoeve van andere industrieën. 
Metaall  en techniek, dit zijn dus meestal niet de bedrijven die grote industriële appara-
tenn (auto's, telecomapparatuur, computersystemen, energiecentrales, fabrieksin-
stallaties)) produceren, maar het zijn wél de bedrijven en bedrijfjes die deze onmis-
baree spullen installeren en onderhouden. 

Metaall  en techniek is in Nederland de enige industriële bedrijfstak die nog sterk 
groeit.. Tussen 1985 en 1995 is de werkgelegenheid gestegen van 200.000 naar 300.000 
overwegendd voltijdbanen. Deze groei is gedeeltelijk het gevolg van een herverde-
lingg ten opzichte van de metaal- en elektrotechnische industrie. Tegelijkertijd is ech-
terr sprake van autonome groei. In de jaren negentig was er een enorme toestroom 
vann jonge vaklieden in deze bedrijfstak. Het is dan ook een aantrekkelijk wervings-
gebiedd voor de vakbonden. 
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Onderr de bedrijfstak metaal en techniek verstaan we alle bedrijven, respectievelijk 
werknemerss die onder de CAO voor de metaal- en technische bedrijfstakken vallen. 
Inn werkelijkheid gaat het om zeven verschillende branche-CAO's en werkgevers-
verenigingen.. Deze CAO'S hebben een gemeenschappelijk deel, waarin de loonta-
bellen,, de sociale zekerheid, pensionering en de sociale fondsen zijn beschreven, én 
eenn specifiek, branchegewijs deel. Onderstaande tabel laat de opbouw van de be-
drijfstakk zien vanuit de drie hoofdgroepen van bedrijven, die op hun beurt weer zijn 
opgebouwdd uit 'branches': 

Installatiebedrijf f 

Metaalbewerking/metaalproducten n 

Voertuigen n 

TOTAA L L 

Aantall  bedrijven 

8400 0 

11.400 0 

14.000 0 

33.000 0 

AantalAantal werknemers 

103.000 0 

116.000 0 

88.000 0 

305.000 0 

FiguurFiguur  4.1 Bedrijven en werkgelegenheid per branche BRON: MN-SERVICES 1998' 

Installatiebedrijf Installatiebedrijf 
Installatiebedrijvenn verzorgen de aanleg, montage, onderhoud of reparatie van (in-
dustrieproductenn op iokatie': in een gebouw, langs een snelweg, op een industrie-
complexx enz. Het installatiebedrijf dat deel uit maakt van de CAO voor de metaal-
enn technische bedrijfstakken, bestaat uit twee grote groepen of branches: de werk-
tuigbouwkundigee installatiebedrijven (werkgeversvereniging VNI) en de elektro-
technischee installatiebedrijven (werkgeversvereniging UNETO). De eerste groep legt 
onderr meer water- en gasleidingen, centrale-verwarmingssystemen, luchtbehande-
lingsinstallaties,, riolering en sanitair aan. Oorspronkelijke naam is het 'loodgie-
tersbedrijj  P. De tweede groep legt elektrische en elektrotechnische installaties aan 
inn gebouwen, op industriecomplexen of elders. Een deel van de installatiebedrijven 
lijk tt qua structuur en type werk op de bouwnijverheid en wordt bijvoorbeeld door 
hett CBS ook als zodanig aangemerkt. 

Anderss dan de rest van de bedrijfstak metaal en techniek kent de installatiebran-
chee ook grotere, zelfs enkele zeer grote bedrijven: GTI, Imtech en TBI. Ondanks het 
feitt dat deze bedrijven in het hele land werk uitvoeren en duizenden mensen in 
dienstt hebben, zijn ze nauwelijks bekend bij het grote publiek. 

Metaal Metaal 
Dee metaalbewerking en metaalproductenindustrie (werkgeversvereniging 
Metaalunie)) omvat vele duizenden kleine industriebedrijven en werkplaatsen. Deze 
bedrijvenn zijn bijvoorbeeld actief op het gebied van verspaning (frezen, draaien), 
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constructiewerkk en machinebouw. Het zijn vaak toeleveranciers voor grotere me-
taalbedrijven.. Metaalbedrijven die tot de bedrijfstak metaal en techniek behoren, 
zijnn altijd kleine bedrijven. De beide metaal-CAo's trekken namelijk een grens bij 
12000 arbeidsuren (circa dertig werknemers). Bedrijven die groter zijn, behoren bij 
dee CAO voor de metaal- en elektrotechnische industrie, kleinere bedrijven bij de CAO 
voorr metaal en techniek. 

Voertuigen Voertuigen 

Dezee branche bestaat ook weer uit twee groepen: de motorvoertuigen/tweewielers 
(werkgeversverenigingg BOVAG) en de carrosseriebedrijven (werkgeversvereniging 
FOCWA).. Tot deze branche behoren dus de garagebedrijven, de tankstations, maar 
ookk de fietsenmaker op de hoek. Producenten van auto's en fietsen behoren niet tot 
dee branche maar tot de metaal- en elektrotechnische industrie. Bedrijven die gespe-
cialiseerdd zijn in het bouwen van carrosserieën, bijvoorbeeld voor autobussen en 
trailers,, weer wél. De voertuigenbranche in de metaalnijverheid kent geen be-
grenzingg naar bedrijfsomvang. Garagebedrijven zijn echter in de regel kleine be-
drijven,, hoewel er de laatste jaren een concentratiebeweging waar te nemen valt. 

Err zijn nog enkele veel kleinere branches die tot de metaalnijverheid behoren, 
zoalss de isolatiebedrijven en de goud- en zilversmeden. In deze studie besteden we 
hierr geen verdere aandacht aan. Hoewel de bedrijfstak metaal en techniek binnen 
dee vakbeweging als één bedrijfstak wordt beschouwd, zijn er grote verschillen tus-
senn de branches. Deze komen vooral tot uitdrukking in het arbeidsproces. Het ge-
volgg is dat er ook verschillen zijn in de arbeidsverhoudingen en de arbeids-
voorwaardenn . Op een aantal plaatsen in dit hoofdstuk moet een keuze gemaakt wor-
den.. Het installatiebedrijf wordt dan als voorbeeld genomen. 

4.22 ECONOMISCHE SITUATIE VAN DE BEDRIJFSTAKS8 

Geheell  anders dan 'de grootmetaaT kent de bedrijfstak metaal en techniek geen 
bewogenn geschiedenis van grootse projecten, debacles en politieke debatten over 
steunverlening.599 Maar dat wil niet zeggen dat er geen saneringen of groei- en 
krimpbewegingenn in de bedrijfstak voorkomen. Juist het kleinbedrijf is door zijn 
specialisatiee sterk afhankelijk van conjunctuurbeweging (via de bouwproductie en 
dee autoverkopen bijvoorbeeld). Omdat veel kleine bedrijven als toeleverancier op-
tredenn binnen een branche of netwerk, zijn ze bovendien sterk afhankelijk van het 
success van hun afnemers. De werkgelegenheid in de kleine metaalbedrijven schom-
meltt dan ook voortdurend, zij het dat deze schommelingen elkaar kunnen ophef-
fenn door de grote verscheidenheid binnen de sector. Een bijzonder aspect is voorts 
dee opvolgingsproblematiek in familiebedrijven, de meest gebruikelijke be-
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drijfsvormm in het midden- en kleinbedrijf. Al met al hebben ondernemingsraden 
enn vakbondsbestuurders de handen vol werk aan 'kleine reorganisaties'. De vooruit-
zichtenn van de metaal en techniek zijn over het algemeen goed, zij het verschillend 
perr branche. 

Hett werktuigbouwkundig installatiebedrijf is sterk afhankelijk van de bouw. De 
meestee bedrijven kunnen omschreven worden als volgend, binnenlands-gericht en 
weinigg innovatief. Deze bedrijven voelen zich gedwongen om vooral op kosten te 
concurreren,, wat extra moeilijk is door de concurrentie van zwartwerkers en doe-
het-zelvers.. Toch zijn er ook wel degelijk vernieuwende, meestal gespecialiseerde 
bedrijvenn in deze branche. Voorbeelden van nieuwe markten zijn airconditioning, 
zonne-energiee en waterzuivering. Ook zijn er breed georiënteerde installatiebedrij-
venn (werktuigbouw gecombineerd met elektrotechniek) die als hoofdaannemer 
kunnenn optreden in de bouw. Alles bij elkaar vertegenwoordigt het werktuigbouw-
kundigg installatiebedrijf circa 45.000 banen. Verwacht mag worden dat de werkge-
legenheidd de komende jaren min of meer constant blijft . 

Hett elektrotechnisch installatiebedrijf staat bekend als innovatief en snel groei-
end.. De meeste bedrijven zijn op de binnenlandse markt gericht, maar ze zijn veel 
onafhankelijkerr van de bouwmarkt dan het werktuigbouwkundig installatiebedrijf. 
Enkelee markten die van zich doen spreken betreft onder andere verkeersbegelei-
dingssystemen,, onderhoud en nieuwbouwvan grote industriële installaties, 'intelli-
gentee gebouwen', aanleg van telecomapparatuur en beveiliging. Zowel voor de pro-
ductvernieuwingg als voor de toekomstige werkgelegenheid is deze branche afhan-
kelijkk van grote industriële bedrijven en telecombedrijven. 

Hett elektrotechnisch installatiebedrijf treedt vaak op als 'aannemer', dat wil zeg-
genn als uitvoerend bedrijfin opdracht van een industrie of een telecombedrijf. De 
groteree installatiebedrijven werken op hun beurt weer met onderaannemers. In de-
zee branche vinden we zowel bedrijven met een hoog kennisniveau als bedrijven die 
voorall  uitvoerend werk doen en een laag kennisniveau hebben. De laatste groep is 
gedwongenn om te concurreren op kosten of om te streven naar specialisatie. In fei-
tee is er een stille sanering gaande onder de bedrijven van dit type. Alles bij elkaar 
heeftt de branche van de elektrotechnische installatiebedrijven een goede toekomst. 
Dee werkgelegenheid zal de komende jaren nog toenemen, vooral dankzij kleine, 
gespecialiseerdee bedrijven. 

Dee werkgeversvereniging Metaalunie deelt haar leden in een achttal pro-
duct/marktgroepenn in: constructie, verspanende toelevering, machinebouw, onder-
houdd en service, landbouwmechanische dealers, elektronica, oppervlaktebehande-
lingg en overige bedrijven. Deze product/marktgroepen zijn verschillend in hun ge-
schiedeniss en toekomstkansen. De groepen die het sterkst beïnvloed worden door 
strategischee veranderingen in de industrie, zijn de verspanende bedrijven (boren, 
frezen),, de bouwers van machines en de elektronicabedrijven. Deze bedrijven 
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ondervindenn het toenemende belang van de 'netwerk-economie'. Toeleveranciers 
hebbenn het in Nederland de laatste jaren goed gedaan. De kwalitatieve achterstand 
tenn opzichte van Duitse bedrijven kon worden ingelopen. Er is sprake van lage kos-
ten,, hoge productiviteit en uitstekende leverbetrouwbaarheid. Zwak punt is het wei-
nigg innovatieve karakter van de meeste bedrijven.60 Binnen de groep toeleveranciers 
zijnn de verspanende bedrijven de laatste jaren het meest succesvol geweest. De ge-
middeldee bedrijfsgrootte steeg van zeven naar elf personen. Ook de toeleveranciers 
voorr de machine- en apparatenbouw hebben het goed gedaan. Over het algemeen 
kann gezegd worden dat de toeleveranciers een kwetsbare positie innemen ten op-
zichtee van hun klanten. Zij kunnen hun positie aanzienlijk versterken door zich tot 
'main-supplier'' of'co-maker' te ontwikkelen. Volgens een cluster-analyse van TNO 
zouu dit nog beter kunnen. Veel kleine bedrijven hebben een laag strategisch profiel, 
weinigg bedrijven kunnen grote projecten aan en weinig bedrijven hebben de status 
vann co-maker verworven. Daar staat tegenover dat Nederlandse toeleveringsbe-
drijvenn onderdeel zijn van sterke clusters en dat er sprake is van een goede exportk-
rachtt in niche-markten. Volgens TNO kan samenwerking veel van de zwaktes ophef-
fen.611 Het innovatieve deel van de metaalproductenindustrie moet in staat zijn de 
marktpositiee te handhaven of uit te breiden. Ook voor de wat minder vooruitstre-
vendee product/marktgroepen verwacht de Metaalunie een goede toekomst. 

Dee werkgelegenheid in de voertuigenbranche is met de opkomst van de perso-
nenautoo voortdurend gegroeid over een tijdvak van circa 40 jaar. Op dit moment 
werkenn er 88.000 personen in deze branche; volgens de werkgeversorganisatie BO-
VAGG zijn het er zelfs 106.000. Deze banen zijn weer onder te verdelen in de volgen-
dee categorieën: dealerbedrijven, personenauto's, schadeherstelbedrijven, universe-
lee (dus merk-onafhankelijke) garagebedrijven, dealerbedrijven voor bedrijfsauto's, 
(brom)fietsbedrijven,, tankstations en overige bedrijven.61 

Dee voertuigenbranche heeft het echter niet gemakkelijk. De automarkt is een 
verzadigdee markt, die voortdurend wordt geconfronteerd met groeibeperking uit 
oogpuntt van milieu en overbelasting van het wegennet. De werkgelegenheid wordt 
bovendienn negatief beïnvloed door technologische ontwikkelingen: moderne au-
to'ss vragen nog maar weinig onderhoud en reparatie. Bovendien wordt het garage-
bedrijff  sterk beconcurreerd door gespecialiseerde bedrijven die een deelpakket aan-
bieden:: banden- en uidaatbedrijven zoals Kwik-Fit. Om de concurrentie het hoofd 
tee bieden gaan de automerken over tot stroomlijning van zowel hun verkoopappa-
raatt als hun service-apparaat, hetgeen ook banen zal kosten. De werkgelegenheid 
inn het garagebedrijf zal de komende jaren waarschijnlijk teruglopen. Bovendien zal 
dee aard van het werk veranderen: meer verkoop en service-activiteiten, minder me-
chanischee inspanningen. Nog meer dan nu het geval is zal het dienstverlenend ka-
rakterr van de branche worden benadrukt. 
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Ditt heeft gevolgen voor de werktijden. Nu al is 94% van de garagebedrijven op za-
terdagg geopend en 72% op een of meerdere avonden per week.63 Het kennisniveau 
vann de monteurs zal verder omhooggaan: meer kennis van elektrotechnische syste-
men,, kennis van meet- en regelapparatuur, kennis van wagenparkbeheer. 

Conclusie Conclusie 
Overr het algemeen heeft de bedrijfstak metaal en techniek goede toekomst-
mogelijkheden.. Hoewel er ook branches zijn waar saneringen te verwachten zijn, 
kann voor de sector als geheel op een geleidelijke werkgelegenheidsgroei gerekend 
worden.. In innovatieve branches/bedrijven zal de werkgelegenheid ook in kwalita-
tievee zin veranderen. In arbeidsintensieve delen van de sector zal veel eenvoudig 
werkk blijven bestaan. 

4.33 VERANDERING VAN HET ARBEIDSPROCES 

Dee veranderingen op het gebied van de technologie zijn dezelfde als in de metaal-
enn elektrotechnische industrie. Ook in kleine metaalbedrijven manifesteert zich de 
vraagg naar elektronica op velerlei gebied. In de meeste bedrijven hebben compu-
tergestuurdee machines hun intrede gedaan. Zo maakt het Hengelose bedrijf El-o-
maticc (150 werknemers) aluminium-onderdelen voor pompen. Het productie-
process bestaat uit het boren van tientallen gaten in kleine aluminium 'bussen. Deze 
onderdelenn worden aangevoerd op automatisch gestuurde 'lorries', die voor korte 
tijdd halt houden bij een bewerkingsstation. De operators verzorgen de benodigde 
aanpassingenn in de programmering, laden de lorries, vervangen eventueel versleten 
boorkoppenn en controleren het proces. De installatie in zijn geheel kan enkele uren 
onbemandd draaien en is zeven dagen per week dag en nacht in bedrijf. Een instal-
latiee als deze staat bekend onder de naam FMS: Flexible Machine System. Het is du-
ree apparatuur die toch rendabel is voor een kleine onderneming, omdat er sprake 
iss van een grote omzet in een gespecialiseerd product en enkele grote buitenlandse 
klanten. . 

Toelevering Toelevering 
Sommigee kleine toeleveranciers hebben een status van 'main-supplier' of 'co-ma-
ker'' verworven door een hoog technisch niveau, een lage prijs en goede logistieke 
service.. Dit laatste betekent meestal dat er just-in-time geleverd wordt (De Vaan 
1988).. Afnemers zoals de automobielindustrie onderhouden zelf minimale voorra-
den,, maar gaan ervan uit dat de toeleveranciers precies op tijd en volgens specifica-
tiee leveren. De toelevering van autostoelen bij Nedcar in Born gaat op afroep: de 
Volvoss en Mitsubishi's waarvoor het product bestemd is, zijn al op weg naar de 

109 9 



assemblagebandd als de specificatie voor de stoelen via het electronic mailsysteem 
wordtt doorgegeven. Just-in-time toelevering stelt hoge eisen aan de werknemers van 
dee toeleverancier. Het bedrijf moet onder alle omstandigheden voldoen aan de op-
gelegdee procedures (kwaliteitszorg) en aan de levertijden. Als de werktijden van de 
klantt een bijzonder patroon kennen (seizoenbedrijf, continubedrijf, pieken en da-
lenn in de omzet), dan worden de werknemers van de toeleverancier gedwongen om 
zichh daaraan aan te passen. Als de afnemer het eigen productieproces niet goed on-
derr controle heeft, worden de problemen afgewenteld op de toeleveranciers. Over-
werkk komt in de toeleverende industrie dan ook veel voor.64 Ook zijn er toeleve-
rancierss die hun werknemers vragen om de vrije tijd (ADV-dagen) af te stemmen op 
dee pieken/dalen in het werk, of om zonder vergoeding over te werken. En ten slotte 
zijnn er toeleveranciers die in piekperioden zoveel mogelijk met tijdelijke krachten 
werken.. Een en ander is afhankelijk van de status van de toeleverancier. Een hoog-
gekwalificeerdee 'main-supplier' zal niet met al te veel tijdelijk personeel in zee gaan, 
maarr wel overwerk verlangen. 

Dienstverlening Dienstverlening 

Dienstverleningg is in de metaal en techniek een gevleugeld woord geworden. Dat 
geldtt voor de toeleveranciers, maar eigenlijk nog meer voor de installateurs. We heb-
benn al gezien dat de installatiebedrijven niet zelf de nieuwe producten ontwikke-
len.. Het technische en innovatieve vermogen blijf t in handen van de grotere in-
dustrieën,, de opdrachtgevers, de icr-sector en de telecombedrijven. Maar de in-
stallateurss zijn wel degenen die in contact komen met de klant. Voor de werknemers 
betekentt dit: samenwerken (meestal in teams met meerdere disciplines), aandacht 
bestedenn aan specifieke wensen en dus improviseren, service en nazorg verlenen. 
Eenn monteur is in veel gevallen voor zijn bedrijf de enige die het contact met de 
klantt - als dit eenmaal gelegd is — onderhoudt. Hij moet een zelfstandige en veel-
zijdigee werknemer zijn, beschikken over sociale vaardigheden, enige administratieve 
enn financiële kennis en zo mogelijk ook over enig commercieel inzicht. Voorop staat 
natuurlijkk een goed gevoel voor techniek. Het is niet overdreven om de monteurs 
tee vergelijken met Ed en Willem Bever uit de Fabeltjeskrant. Overal is behoefte aan 
reparateurss van de meest uiteenlopende zaken: hoe meer spullen, des te groter wordt 
dee onderhoudsbehoefte. De bedrijfstak metaal en techniek voorziet hierin. 

Dee zelfstandigheid van de monteur wordt gestimuleerd door de situatie op de 
werklokatie,, maar ook door het veelal kleine bedrijf waar hij werkt. In dit soort 
bedrijvenn bestaat geen scherpe arbeidsdeling waarin de taken en bevoegdheden pre-
ciess zijn vastgelegd, er is nauwelijks een kantoor en er zijn weinig vastgelegde pro-
cedures.. Dit kan een gunstige invloed hebben op de arbeidsomstandigheden, maar 
datt hoeft niet altijd zo te zijn. In kleine bedrijven is het meestal de eigenaar die zelf 
leidingg geeft, hetgeen ten koste kan gaan van de zeggenschap van de werknemers. 
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Wanneerr we afgaan op onderzoeken naar arbeidssatisfactie, lijken werknemers in 

kleinee bedrijven echter meer tevreden dan werknemers in grote bedrijven of bij de 

overheid. . 

Doorr het stijgende technisch niveau en wellicht ook door de andere eisen die aan 
dee werknemers in deze dienstverlenende bedrijven worden gesteld, is het kwalifi-
catieniveauu de laatste jaren omhooggegaan. Zowel in de elektrotechnische installa-
tiebedrijvenn als in andere branches vinden we veel vaklieden op VBO- en MBO-ni-
veau.. Er is een tendens naar hogere scholing. Bijblijven in de ontwikkelingen van 
hett vak en bijscholing zijn gevleugelde begrippen in de bedrijfstak. 

Werktijden Werktijden 
Hierbovenn zijn al verschillende opmerkingen gemaakt over de werktijden, vooral 
inn de toeleverende industrie. Het zijn echter niet specifiek de toeleveranciers die 
mett bijzondere werktijden te kampen hebben. Ook bedrijven die onderhoud ver-
richtenn worden dikwijl s tot nachtwerk, weekendwerk of seizoenwerk gedwongen. 
Voorall  het verrichten van 'storingswerk' vraagt veel van de werknemers. Het Zweed-
see Electrolux is een breed geëquipeerd elektrotechnisch productie- en servicebedrijf. 
Dee Nederlandse vestiging in Culemborg is zich echter steeds meer gaan toeleggen 
opp het verhelpen van storingen aan koelinstallaties. Zo heeft dit bedrijf alle koel-
enn vriesinstallaties van Alben Heijn in portefeuille. Door in te zetten op één grote 
landelijkee opdrachtgever in een specifiek segment van de markt is Electrolux in een 
afhankelijkee positie terechtgekomen. Koelinstallaties vragen weinig onderhoud en 
gaann niet dikwijl s stuk: er is dus geen grote organisatie voor nodig. Calamiteiten 
kunnenn echter op ieder uur van de week voorkomen, op alle plaatsen in Nederland, 
enn koelapparatuur kan niet wachten. Een en ander heeft grote gevolgen voor de 
werktijdenn en de reistijden van het personeel. De vakbonden proberen te bereiken 
datt het bedrijf een breder pakket van dienstverlening gaat aanbieden. Ook moet 
volgenss de vakbond worden uitgezien naar verschillende typen klanten. 

Hett belangrijkste onderhoud van industriële installaties vindt plaats als de pro-
ductiee stilligt of op een laag niveau functioneert. Johan Fuit, kaderlid van FNV Bond-
genotenn en werkzaam bij GTI merkt hierover het volgende op: 'Onderhoudsmensen 
gaann aan het werk als de gewone werknemers naar huis gaan. Installaties worden 
steedss duurder en ze gaan ook minder gauw stuk. Maar van tijd tot tijd is groot on-
derhoudd nodig. Wij gaan er dan met een grote groep monteurs op af en vernieu-
wenn of reviseren in enkele weken tijd een complete fabrieksinstallatie. In de Gelderse 
papierindustriee hebben we in drie ploegen gewerkt, voornamelijk s nachts en in de 
weekeinden.. Raffinaderijen krijgen een grote beun als ze stil liggen, dat is bij voor-
keurr in de vakantieperiode. Bedrijven als GTI hebben het zomers veel drukker dan 
'ss winters'.65 Rudy Kleine, kaderlid van FNV Bondgenoten en teamleider bij GEAS 

Energiewachtt in Enschede, merkt op dat hetzelfde geldt voor particuliere klanten: 
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'Veell  klanten zijn tweeverdieners. Soms zijn ze door de week wel thuis, maar ze heb-
benn dan ook dingen te doen. De klant wil graag een afspraak - "komt u vóór drie 
uur,, dan kan ik daarna nog boodschappen doen" - wat betekent dat wij voor het 
onderhoudd aan bijvoorbeeld cv-ketels heel precieze afspraken moeten maken. 
Bovendienn wordt de klant veeleisender. Als iemand vóór zeven uur 's avonds belt 
overr een geiserstoring dan zeggen wij niet: "we komen morgen wel." Er wordt dus 
veell  meer 's avonds en op zaterdag gewerkt.' 

Hett werken in garagebedrijven laat min of meer dezelfde veranderingen zien. De 
klantt wil graag op zaterdag of op koopavond de showrooms kunnen bezoeken. Een 
deell  van de klanten wil bovendien op zaterdag een beroep op de garage kunnen 
doen,, voor storingen, maar ook wel voor gepland onderhoud. En een kleine groep 
klantenn in de bedrijfswagencategorie wil dat er onderhoud wordt verricht in de 
nachtelijkee uren. 

Behalvee de werktijden trekken ook de reistijden de aandacht. Een grote groep 
installateurss is gewoonlijk 'op karwei': een week hier, dan enkele weken daar, bij-
voorbeeldd op een bouwlokatie. Naarmate de efficiency in het werk toeneemt (meer 
voorbereidingg vanuit de werkplaats), naarmate de projecten kleiner worden (meer 
specialisme)) en naarmate er meer onderhoudsprojecten zijn (in plaats van nieuw-
bouw),, duren de bouwprojecten korter en wordt er dus sneller van lokatie gewis-
seld.. Gevolg is dat er verder moet worden gereden. Door de grote reisafstanden 
wordtt de werkdag langer en onregelmatiger. 

Conclusie Conclusie 

Hett arbeidsproces in de bedrijfstak metaal en techniek is de laatste jaren sterk ver-
anderd.. Aan de ene kant zien we dezelfde ontwikkelingen als in alle metaalbe-
werkendee en elektrotechnische bedrijven. Aan de andere kant ontstaat een speci-
fiekk profiel door het directe contact met de klant, de opdrachtgever of de consu-
ment.. De zelfstandigheid in de beroepsbeoefening neemt toe, het werk wordt 
afwisselenderr en mede door de technische ontwikkeling gaat het kwalificatieniveau 
omhoog.. Tegelijk neemt de afhankelijkheid toe door de hogere eisen die gesteld 
wordenn aan kwaliteit, levertijd en service. Deze afhankelijkheid komt tot uitdruk-
kingg in velerlei tijdeisen: overwerk, onregelmatige diensten, storingsdiensten en 
reistijden.. Ed en Willem Bever hebben het drukker gekregen en het ziet ernaar uit 
datt de eisen verder zullen toenemen. 

4.44 POSITIE VAN DE VAKBEWEGIN G 

Hett vakbondswerk in deze bedrijfstak heeft lange tijd in de schaduw van het vak-

bondswerkk in 'dé metaal' gestaan. De opkomst van het vakbondswerk in de bedrij-
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venn als leidende gedachte binnen de metaalvakbeweging van de jaren zestig zorgde 
ervoorr dat alle aandacht uitging naar de grote bedrijven. Deze bedrijven met hun 
bedrijj  fsledengroepen (BLG) en bedrijfskadergroepen werden in de jaren zestig en 
zeventigg immers de voornaamste steunpunten van het vakbondswerk, in plaats van 
dee lokale afdelingen die tot en met de jaren vijfti g de voornaamste ontmoetings-
plaatsenn waren geweest. De aandacht ging in die jaren vooral uit naar bedrijven waar 
eenn BLG bestond, respectievelijk nog kon worden opgericht. Dat was in het klein-
bedrijff  vrijwel nergens het geval. Bovendien was de Industriebond FNV niet inge-
steldd op de altijd mobiele werkgelegenheid van de installateurs, waardoor het 
vakbondswerkk in het installatiebedrijf steeds meer achterstand opliep bij de rest van 
dee bouwnijverheid. En in het sterk naar binnen gerichte garagebedrijf kreeg de mi-
litantee Industriebond FNV al helemaal geen voet aan de grond. Pas aan het begin 
vann de jaren negentig werd de 'nijverheid' als zelfstandige bedrijfstak 'ontdekt', in 
diee zin dat men zich binnen de Industriebond FNV ging afvragen wat er specifiek is 
aann de branches, de bedrijven en de mensen die er werken. In 1991 werd — na en-
kelee succesvolle ledenwerfacties - voor het eerst een onderzoek gedaan naar de 
opvattingenn van leden en niet-leden.66 Mede op basis van dit onderzoeksrapport 
kann de volgende tabel samengesteld worden. 

Werknemers s 

Leden n 

Organisatiegraad d 

1985 5 

198.000 0 

31.000 0 

15,7% % 

1989 9 

261.000 0 

28.000 0 

10,7% % 

1991 1 

294.000 0 

31.000 0 

10,8% % 

1998 8 

305.000 0 

50.000 0 

16,4% % 

FiguurFiguur  4.2 Werknemersaantallen, ledental FNV en organisatiegraad in de bedrijfstak 

metaal-metaal- en techniek BRON: LEEUWENDAAL ADVIES BV, FNV BONDGENOTEN 

Dezee cijfers zijn gedeeltelijk vervuild', omdat de verschuiving van metaal- en elek-

trotechnischee industrie naar metaal en techniek aan het eind van de jaren tachtig 

inn volle gang was, terwijl veel van de betreffende leden nog ingeschreven stonden 

alss behorend tot de metalelektro. Dat neemt niet weg dat de ontwikkelingen snel 

zijnn gegaan. 

Dee industriële vakbeweging werd van medio jaren tachtig tot medio jaren ne-

gentigg geconfronteerd met een snelle aftakeling van het grootbedrijf in vrijwel alle 

sectoren.. Daartegenover stond de opkomst van de 'kleinschalige werkgelegenheid', 

doorr uitbesteding van werk, opsplitsing van bedrijven in kleine units, de opkomst 
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vann het reparatiebedrijf, detachering en uitzendwerk. Alles wees aan het begin van 
dee jaren negentig naar de goede toekomstkansen van het kleinbedrijf.67 De vakbe-
wegingg had deze ontwikkeling niet voorzien en in de ledenontwikkeling kwam de-
zee trend zeker niet tot uitdrukking. In figuur 4.2 zien we de groei van de werkgele-
genheidd in het kleine metaalbedrijf en tegelijkertijd het achterblijven van de vak-
bondd in diezelfde sector. In de jaren 1994 en 1995 werd gewerkt aan een aanvalsplan 
inn de kleine metaalbedrijven. Dit leverde reeds in 1998 resultaten op. Inmiddels be-
draagtt het aantal leden van FNV Bondgenoten 50.000, is het ledental van de CNV 
Bedrijvenbondd 16.000 en dat van De Unie 3000. De organisatiegraad van FNV 
BondgenotenBondgenoten in de bedrijfstak metaal en techniek bedraagt over alle branches ge-
metenn i6%.68 Dit is laag vergeleken met de industrie in zijn geheel (25%). De or-
ganisatiegraadd verschilt echter sterk tussen de branches. In het installatiebedrijf is 
25%% van de werknemers lid van de FNV, in de metaalproducten/metaalbewerkings-
industriee 17%, in het garagebedrijf slechts 12%. De voor de FNV redelijke organisa-
tiegraadd in de installatiebedrijven steekt ongunstig aftegen de beter georganiseerde 
bouwnijverheid.. Voor de vakbeweging als geheel zou het wellicht voordelig zijn ge-
weestt als de industrie- en bouwbonden in een eerder stadium een goede samenwer-
kingg zouden hebben ontwikkeld voor de belangenbehartiging op de bouwplaats. 

Dee werknemers in de metaalnijverheid zijn over het algemeen vaklieden op VBO-
enn MBO-niveau. De bedrijven zijn klein, dus er zijn weinig leidinggevende en on-
dersteunendee functies. De werknemers hebben een grote mate van zelfstandigheid, 
voorall  diegenen die op projecten of in reparatiebedrijven werkzaam zijn. Er zijn 
weinigg geformaliseerde structuren in de bedrijven; p&o-afdelingen en onderne-
mingsradenn zijn dikwijl s afwezig. In de bedrijfstak metaal en techniek bestaat wei-
nigg angst voor werkloosheid. De vakbondsleden in deze bedrijfstak voelen zich op 
ditt punt minder bedreigd dan de leden in de metaal- en elektrotechnische indus-
triee en in de chemie. Er wordt veel nadruk gelegd op vaktrots en op het belang van 
verderee beroepsontwikkeling.69 

Metaall  en techniek is een mannenbolwerk: slechts 10% van de werknemers is 
vrouw.. Onder de FNV-leden zijn de vrouwen bovendien ondervertegenwoordigd: 
5%% van de leden in de metaalnijverheid is vrouw. In 1994 werd onder de leden van 
dee Industriebond FNV werkzaam in de metaalnijverheid een enquête gehouden over 
hett werken in deeltijd.70 Hieruit bleek dat slechts 3% van de leden werkt in deel-
tijd,, terwijl 66% van de leden wenst dat de bond zich inzet voor deeltijdwerk. 
Verrassendd is dat 30% van de ondervraagde fulltimers aangeeft zelf liever in deel-
tijdd te willen werken. Deze behoefte bestaat vooral in de leeftijdsgroep 25-40 jaar. 

Ledenn en kaderleden in de metaal en techniek zijn overwegend jong. Dit is een 
gevolgg van zowel de groei van de bedrijfstak als van de nog betrekkelijk jonge ge-
schiedeniss van het vakbondswerk. Voor het overige voldoen de kaderleden aan het 
beeldd dat overal wordt aangetroffen in de industrie: kaderleden zijn relatief goed 
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opgeleide,, gemotiveerde en actieve mensen. Zij hebben meestal een technische 
schoolopleiding,, de kennis op sociaal gebied (vaardigheden, politiek-maat-
schappelijkee kennis) verwerven zij in hun vrije tijd of binnen de vakbond. De 'ka-
derdichtheid'' in de metaalnijverheid ligt lager dan in de restvan de industrie. Alleen 
inn de installatiebedrijven bestaat een traditie van kaderwerk Het werven van 
kaderledenn heeft dus hoge prioriteit. 

Inn het hierboven genoemde onderzoek van 1991 wordt de herkenbaarheid van de 
vakbondd en de geringe betrokkenheid van de leden het grootste probleem genoemd. 
Dee Industriebond FNV heeft zich naar anleiding van dit onderzoek het volgende 
voorgenomen: : 
-- het organiseren van schriftelijke meningspeilingen, naast ledenvergaderingen 

overr de CAO; 

-- het uitgeven van gerichte sectorkranten; 
-- het geven van heldere informatie over functiewaardering; 
-- toegespitst onderzoek naar en informatie over arbeidsomstandigheden en mi-

lieu,, werktijden en reistijden in de verschillende branches; 

-- ondersteuning aan (het oprichten van) ondernemingsraden. 
Wee zouden dit het startprogramma van metaal en techniek kunnen noemen. Veel 
werkk is ook gemaakt van de invoering van een nieuwe vroegpensioenregeling en van 
hett verstrekken van informatie over de loonstructuur. Op dit moment is de beteu-
gelingg van de werkdruk een belangrijk thema. Werknemers werken veel over, zijn 
langg onderweg en slapen met een semafoon op het nachtkastje. Dit valt door jonge 
mensenn wel op te brengen, maar op den duur kan het werken een bedreiging voor 
dee gezondheid en de privésfeer worden. Greep op de werktijden, een meer ontspan-
nenn leven, betere verlof- en deeltijdregelingen lijken onderwerpen voor de toekomst. 
Ookk een verdere ontwikkeling van de werknemers, waardoor zij zich kunnen 
ontplooienn in hun vak of een ander vak kunnen kiezen, lijk t een belangrijk punt. 

Conclusie Conclusie 
Hett werk van FNV Bondgenoten in de metaal- en technische bedrijfstakken zou ik 
alss pro-actief willen typeren, omdat de bond er in korte tijd in geslaagd is om rich-
tingg te geven aan het arbeidsvoorwaardenbeleid. Het is gelukt om deze sector op de 
kaartt te zetten dankzij een snelle groei van het ledental en de organisatiegraad, FNV 
Bondgenotenn (voordien de Industriebond FNV) heeft zijn eerste successen kunnen 
boekenn door een betere aansluiting te vinden bij de werk- en leefomstandigheden 
inn de overigens zeer verschillende bedrijven waaruit deze sector is opgebouwd. Met 
dee vorming van een eigen bedrijfsgroep lijken er kansen om verder te komen. 

«5 5 



4-55 WERKGEVERSORGANISATIE S 

Dee werkgevers in de metaalnijverheid zijn georganiseerd in een tiental branche-or-
ganisaties.. De bekendste daarvan zijn de VNI, de UNETO, de Metaalunie en de BO-

VAG.. Deze tien organisatie zij n verenigd in de Federatie van Werkgevers in de Metaal-
enn technische bedrijfstakken (FWM). De FWM treedt op als enige werkgeversver-
tegenwoordigerr bij de CAO-onderhandelingen. Werkgevers- en werknemersorgani-
satiess vormen gezamenlijk overlegplatform Stichting Samenwerkende Metaal- en 
Technischee Bedrijfstakken (MTB). Er bestaat een uitvoeringsbedrij f voor de sociale 
regelingen,, de pensioenen en het o&o-fonds: Mn-services, gevestigd te Rijswijk. 

Dee brancheorganisaties zijn vergelijkbaar met andere werkgeversorganisaties in 
hett midden- en kleinbedrijf. De organisatiegraad is over het algemeen hoog, de be-
trokkenheidd van de leden op regionaal niveau is goed. De organisaties houden zich 
niett in de eerste plaats bezig met arbeidsvoorwaardenoverleg. Zo is de BOVAG een 
bekendee organisatie vanuit de optiek van de 'autolobby', maar in arbeidsvoor-
waardenlandd is deze organisatie minder bekend. De werkgeversorganisatie voor het 
elektrotechnischh installatiebedrijf, UNETO, heeft een zekere bekendheid gekregen 
doorr haar acties voor innovatie en verbetering van het technisch onderwijs. Deze 
brancheorganisatiee besteedt bovendien veel tijd aan sociale vraagstukken en draagt 
actieff  bij aan de ontwikkelingvan het arbeidsvoorwaardenbeleid op langere termijn. 
Dee UNETO organiseert in de eigen branche 80 tot 90% van de bedrijvigheid, geme-
tenn naar omzet. Dat kan hoog genoemd worden, zeker als we in aanmerking ne-
menn dat de UNETO geen sociaal-juridische dienstverlening verzorgt voor haar leden. 

Dee BOVAG en de UNETO zijn de bekendste werkgeversorganisaties in de sector. De 
anderee brancheorganisaties zijn te omschrijven als laaggeprofileerd en Volgend'. 
Hoewell  enkele brancheorganisaties bezig zijn met de opbouw van een regionaal ser-
vice-apparaatt (rechtsbijstand, voorlichting en advies over sociale wetgeving), is er 
inn de metaal- en technische bedrijfstakken nog nauwelijks sprake van een echte 
infrastructuurr voor werkgeversbelangen. Zo zijn er vrijwel geen regionale secreta-
rissenn die een werkgever kunnen bijstaan in een conflict met een vakbond of bij vra-
genn over de CAO. De andere grote werkgeversorganisaties in de industrie, de AWVN 

enn de FME-CWM, kennen deze voorziening wel. Aangezien van kleine bedrijven niet 
altijdd verwacht mag worden dat zij recente wijzigingen in de sociale regelgeving 
kunnenn toepassen, wordt — bij afwezigheid van een servicepunt van de werkgevers-
organisatiee - een extra beroep gedaan op de vakbondsbestuurders in de regio. De 
bedrijfsgroepp metaal en techniek van FNV Bondgenoten schrijft dan ook: 'Door de 
kleinschaligheidd van de bedrijfstak dient er op centraal niveau veel te worden afge-
sproken,, mede omdat er in de meeste bedrijven geen vorm van gestructureerd over-
legg is. Veel zaken die als uitwerking van de CAO op bedrijfsniveau plaatsvinden moe-
tenn door bestuurders geregeld worden, omdat veel directies er nauwelijks weet van 

116 6 



hebben.'' n Het gebrek aan infrastructuur in bedrijven, in de regio en in de bran-
cheorganisatiee levert dus nog wel eens problemen op- Gevolg is dat er heel veel za-
kenn op top-niveau besproken en geregeld moeten worden. Anja Jongbloed, CAO-
onderhandelaarr voor FNV Bondgenoten, merkt hierover op: 'De meeste vertegen-
woordigerss van de werkgevers in deze sector zijn functionarissen, zij zijn zelf geen 
eigenaarr of leidinggevende van een bedrijf. Dit schept een zekere afstand naar de 
bedrijven.. Ons grootste probleem is dat een deel van de kleine bedrijven niet be-
reidd of in staat is om zich aan de CAO te houden. Werkgevers die zich wél aan die 
CAOO houden, voelen dit als een bedreiging of op zijn minst als oneerlijke concurren-
tie.. Maar in de top van de werkgeversorganisatie wordt dit niet zo gevoeld, FNV 
Bondgenotenn zou wensen dat de werkgeversorganisaties de verantwoordelijkheid 
nemenn voor "slechte werkgevers", bijvoorbeeld door met zwarte lijsten te werken, 
off  door oprichting van een controlerend instituut. Nu komt al dit werk neer op de 
vakbond.. Het is haast te veel.' 72 

Dee sfeer van overleg tussen de werkgeversorganisatie en de vakbonden is over het 
algemeenn goed en coöperatief te noemen. Er is geen sprake van een historische er-
feniss en er zijn geen onbespreekbare 'taboes'. De indruk bestaat echter dat het ge-
brekk aan decentrale uitvoering aan werkgeverskant remmend werkt op vernieuwing 
vann het arbeidsvoorwaardenbeleid. Zo zijn de werkgevers zeker bereid om te pra-
tenn overscholing, flexibilisering, uitzendkrachten, bedrijfstijdverlenging enz., maar 
doorr het gebrek aan gemeenschappelijke belangen (bijvoorbeeld Metaalunie versus 
BOVAG)) duurt het overleg lang en is het moeilijk om verder te komen dan algeme-
nee verkenningen van het probleem. Het centrale apparaat ontbeert meestal effec-
tievee druk van onderaf en werkt vertragend. Zoals dat nu eenmaal gaat bij grote or-
ganisatiess met een verdeelde (in dit geval is ge-deelde meer op zijn plaats) achterban, 
kiestt de werkgeverstop in de metaal en techniek van nature voor risicomijdend ge-
drag.. Het is mogelijk dat een actievere en vooral specifiekere vraag van vakbonds-
zijdee de andere partij zal dwingen om meer tijd te investeren op decentraal niveau. 
Eenn voor de hand liggend begin is het verder aanscherpen van het 'B-gedeelte' van 
dee CAO'S, dat wil zeggen de passages die specifiek zijn voor de branches. 

Conclusie Conclusie 
Dee opstelling van de Federatie van Werkgevers in de Metaal- en technische be-
drijfstakkenn (FWM) kan getypeerd worden als 'passief. Wel hebben de werkgevers 
bijgedragenn aan het goede overlegklimaat, de verbeterde arbeidsvoorwaarden en het 
verbeterdee imago van de sector, maar door het ontbreken van een gedecentraliseer-
dee infrastructuur mist de FWM innovatieve kracht: nieuwe onderwerpen of ont-
wikkelingenn worden niet snel opgepakt, laat staan teruggelegd naar de bedrijven. 
Hett arbeidsvoorwaardenbeleid kan succesvoller zijn als de werkgeverspartij en de 
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vakbewegingg elkaar vinden op decentralisatie van een deel van het pakket, niet per 
bedrijff  maar liever per branche of cluster. 

4.66 ARBEIDSVOORWAARDE N I99O-98 

Inn de jaren negentig werd tot dusverre zes maal een CAO afgesloten voor de metaal-
nijverheid:: in 1990,1991,1992,1994,1995 en 1997. Dat wil zeggen dat er drie maal 
eenn CAO met een looptijd van een jaar werd afgesloten en drie maal een CAO met een 
looptijdlooptijd van twee jaren. 

Inkomen Inkomen 

Dee metaal en techniek lijk t bezig om de metaal- en elektrotechnische industrie, waar 
traditioneell  veel beter betaald wordt, in te halen. Volgens berekeningen73 ligt het 
inkomensniveauu voor vergelijkbare functies in de metaalnijverheid nu 5% hoger dan 
inn de metalelektro, als we ons baseren op de CAO-tabellen. De CAO-tabel is echter niet 
dee enige maatstaf. Veel bedrijfstak-CAO 's fungeren als minimum-CAO: de bedrijven 
onderr de CAO kunnen eigen (hogere) loontabellen hanteren. In grotere metaal- en 
elektrotechnischee bedrijven worden loontabellen gehanteerd die zo'n 15% boven het 
CAO-niveauu liggen. In de metaalnijverheid vinden we (per branche, per regio) grote 
verschillenn tussen de bedrijven onderling: sommige bedrijven betalen 15% meer, an-
deree volgen de CAO-tabellen. Een belangrijk criterium om de inkomensniveaus te 
metenn is ook de mate van verschil binnen een CAO-tabel: de inkomensspreiding. De 
vakbewegingg is er in de eerste helft van de jaren negentig in geslaagd om de inkomens-
verschillenn kleiner te maken door hogere jeugdlonen en het optrekken van de laag-
stee schalen te bedingen. In de tweede helft van het decennium zijn de verschillen 
juistt weer groter geworden door het creëren van lagere schalen voor toetreders. Dit 
iss gedaan (in de economisch zwakke jaren 1994-1995) om schoolverlaters en andere 
intrederss meer kans te geven op een baan. Dit gegeven kan beschouwd worden als 
eenn ondersteuning van de waarnemingen van Teulings (1995), waar deze gewag maakt 
vann het aanpassingsvermogen van sector-CAO's. 

Dee bedrijfsgroep metaalnijverheid van FNV Bondgenoten maakte de volgende 
opmerkingg over het inkomensniveau: 'Ondanks het feit dat er in de CAO de afgelo-
penn jaren een flinke inhaalslag is gemaakt waardoor de minimumloontabel aanzien-
lij kk is verhoogd, valt waar te nemen dat de feitelijke beloning is achtergebleven. Dat 
wordtt voornamelijk veroorzaakt doordat bedrijven werknemers tegen een lager sala-
riss zijn gaan aannemen.'74 Het is de vraag of de bedrijven ook de komende tijd kans 
zullenn zien om instromers tegen een laag salaris in dienst te nemen. Rob Bernsen, 
secretariss Sociale Zaken van de werkgeversvereniging UNETO, zei hierover: 'Als on-
zee bedrijfstak een rol wil spelen in de arbeidsverhoudingen van de toekomst zullen 
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wee een beter imago moeten opbouwen als technische bedrijven. Een betere waar-
deringg van de technische beroepen in financiële en in maatschappelijke zin hoort 
hierbij.. De klant zal voor deze opwaardering moeten betalen, wat hij ervoor terug 
krijgtt is een betere dienstverlening.'75 De uitspraak van Bernsen geeft precies het 
onderscheidd weer tussen de 'grootmetaal' en de 'kleinmetaaT. Eerstgenoemde be-
drijfstakk is afhankelijk van export en moet concurreren op technisch-innovatief ver-
mogenn en op loonkosten. De laatste, met name de installatiebranche, is vooral af-
hankelijkk van de binnenlandse markt en van de dienstverlening. Een en ander laat 
zienn dat er goede kansen liggen voor vakbonden, niet alleen op het gebied van belo-
ning,, maar ook op ander gebied. 

VervroegdeVervroegde uittreding/vroegpensioen 
Nett als in andere bedrijfstakken werd op zeker moment ook in de metaal en tech-
niekk geconstateerd dat de vervroegde uittreding te duur zou worden. Heel anders 
dann in de metalelektro en de bouwnijverheid zijn partijen hier rustig en zakelijk 
meee omgegaan. Door de vakbonden werd in 1994 een voorstel gedaan voor een 
gezamenlijkee studie naar VUT en pensioen. 'Concreet denken wij daarbij aan een 
studiee naar mogelijkheden om de vuT-regeling om te zetten in een pre-pensi-
oenregelingg waar werknemers op termijn meer zekerheden aan kunnen ondenen. 
Eenn dergelijke nieuwe regeling zou naar onze opvatting moeten worden ingevoerd 
perr 1 januari 1997,' schreef de Industriebond FNV op 15 november 1994.76 In sep-
temberr 1996 kwam reeds een ontwerp-regeling tot stand, met als hoofdpunten: 

-- een ouderdomspensioen op basis van een geïndexeerd middelloon; 
-- een vroegpensioenregeling vanaf 61 jaar met een uitkeringsniveau van 85%; 

-- keuzemogelijkheden om vroeger of later met pensioen te gaan; 
-- mogelijkheden voor aanvullend individueel pensioensparen; 

-- overgangsregelingen van de huidige VUT; 

-- ingangsdatum 1 januari 1999. 

ZiektewetZiektewet en WAO 
Eenn zelfde nuchtere en effectieve aanpak is gekozen voor het lastige probleem van 
hett 'wAO-gat'. Al heel vroeg in de jaren negentig werd gekozen voor een methode 
vann verzuimbestrijding die geschikt is voor kleine bedrijven. Het ging hier vooral 
omm verbetering van de bedrijfsgezondheidszorg, de stijl van leidinggeven, de bege-
leidingg van zieken e.d. Op basis van deze methode werd in 1992 het 'Aanvalsplan 
ziekteverzuimm B.V. I I ' afgesproken.77 In dit aanvalsplan hebben de vakbonden uit-
eindelijkk een concessie moeten doen, want er staat in dat bij onvoldoende daling 
vann het verzuim een vakantiedag wordt afgeboekt bij de tweede ziektemelding bin-
nenn één jaar. Na verloop van tijd bleek het aanvalsplan wel preventief te werken, 
maarr niet in die mate dat de vakantiedagen buiten schot bleven. 
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Dee reparatie van het WAO-gat is in de metaal en techniek zonder incidenten verlo-
pen.. Tijdens de verwarde en onsuccesvol verlopende staking in de metalektro over 
dee 'reparatie van het WAO-gat' (voorjaar 1994) stelden de vakbonden aan de werk-
geverss voor om de WAO te repareren. Hoewel de CAO in de metaal en techniek nog 
velee maanden zou doorlopen, bereikten partijen een akkoord voor 1995.78 Dit ak-
koordd behelsde een verlenging van de CAO met 9 maanden (dus geen inkomens-
verbetering).. In ruil daarvoor zegden de werkgevers toe om de WAO-uitkeringen ge-
durendee 24 maanden aan te vullen tot 100% van het laatst verdiende loon. Dat wil 
zeggen:: de status-quo bleef gehandhaafd. 

Werktijden/flexibilisering Werktijden/flexibilisering 

Opp het terrein van arbeidstijdverkorting heeft de vakbeweging in deze bedrijfstak 
tott nu toe vrijwel niets bereikt. Bij vrijwel iedere CAO-ronde werden voorstellen in-
gediendd over beteugeling van het overwerk, flexibele werkuren, consignatie (para-
tee diensten), reistijden, werkdruk en deeltijdwerk. De vakbonden zijn er echter niet 
inn geslaagd om greep te krijgen op de specifieke 'tijdsomstandigheden' die in klei-
nee bedrijven gewoon zijn. Ook op het gebied van uitzendwerk/tijdelijk werk zijn 
geenn aansprekende resultaten behaald. Hier wreekt zich de zwakke positie van de 
bondenn binnen de bedrijven en de al te centrale overlegvorm. In de branches lig-
genn wellicht betere kansen voor afspraken die betrekking hebben op de arbeidsor-
ganisatie,, werktijden en flexibilisering. De resultaten van branchegewijze besprekin-
genn laten dit ook zien. Zo werd in 1995 wél een bescheiden succes behaald in onder-
handelingenn met de BOVAG. Werknemers die op zaterdagwerken, krijgen een toeslag 
inn de vorm van arbeidstijdverkorting.79 Een ander resultaat werd behaald in over-
legg met de UNETO. In 1997 werd overeengekomen dat elektrotechnische bedrijven 
eenn gezamenlijke voorziening zullen creëren voor werving, opleiding en collegiale 
uitleningg van jonge werknemers. Het gaat hier om een vorm van uitzendwerk bin-
nenn de branche. 

Tott slot zij vermeld dat de bedrijfstak een 'tijdspaarfonds' kent. De werknemer 
kann maximaal zes dagen per jaar 'tijdsparen'. Deze gespaarde tijd kan worden be-
nutt voor zorgverlof, studieverlof of vroegpensioen. De overige punten op CAO-ge-
biedd betreffen vooral het arbeidsmarktbeleid en de vakopleidingen. 

Conclusie Conclusie 

Dee vakbonden hebben in de jaren negentig een redelijk succes behaald in de CAO-

onderhandelingenn voor de metaal- en technische bedrijven. Op het gebied van de 

lonen,, pensioenen, de vakopleidingen en sommige secundaire arbeidsvoorwaarden 

werdenn de grote metaalbedrijven voorbijgestreefd. Het meest opvallend in het over-

legklimaatt is de afwezigheid van 'onbespreekbare' punten aan beide kanten. Mede 

doorr de goede verstandhouding konden de partijen in weinig tijd acceptabele af-
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sprakenn maken over de lastige onderwerpen van de jaren negentig: de vervroegde 
uittredingg en de WAO-reparatie. Zwak punt is het onvermogen van de partijen om 
helderee afspraken te maken over het arbeidsproces, met name werktijden en flexi-
bilisering. . 

4.77 REORGANISATIES VAN HET VAKBONDSWERK 1995-1998 

Opp 31 januari 1998 ging de Industriebond FNV, samen met de FNV Dienstenbond, 
dee Voedingsbond FNV en de Vervoersbond FNV, op in FNV Bondgenoten. De oor-
spronkelijkee delen van de Industriebond FNV, zoals de metaalindustrie, metaal en 
techniekk en de procesindustrie, zullen voortbestaan binnen de nieuwe bond. 
Hoofdstukk 6, paragraaf 8 beschrijft: het reorganisatieproces binnen de Indus-
triebondd FNV uit de periode die aan de fusie voorafging. 

Dee nieuwe vakbond, FNV Bondgenoten, is niet opgebouwd uit districten maar 
uitt 'bedrijfsgroepen'. Deze groepen hebben een specifieke structuur die aansluit bij 
dee bedrijvigheid in de sector en een eigen verantwoordelijkheid. In zekere zin doen 
dee bedrijfsgroepen aan business-units denken. De bedrijfstak metaal en techniek is 
thanss veel scherper afgegrensd van de metaal- en elektrotechnische industrie. Het 
vakbondswerkk in de altijd wat achtergestelde metaal en techniek profiteert hiervan. 
Immers: : 

-- Voor het eerst heeft de bedrijfstak metaal en techniek een eigen team van be-
stuurderss dat zich uitsluitend op deze bedrijfstak toelegt. Hiermee is een eind 
gekomenn aan de gewoonte om jonge bestuurders te laten beginnen in de 'klein-
metaal'' om later door te stromen naar een ander takenpakket. 

-- Er is een eind gekomenn aan de cultuur om 'te reageren op spectaculaire gebeur-
tenissenn in bedrijven. Het team metaal en techniek dient zich geheel te wijden 
aann het opbouwen van vakbondswerk in deze traditioneel 'stille' bedrijfstak, 'ook 
all  gaat Fokker failliet'. 

-- Voor het eerst bestaat de verplichting om kader te vormen in kleine en middel-
grotee bedrijven. Dat gaat niet vanzelf. In veel regio's/branches kan de vakbe-
wegingg alleen verder komen als ervaren kaderleden de verantwoordelijkheid ne-
menn voor een cluster van bedrijven, aangezien de kaderdichtheid te laag is. Het 
iss nog zoeken naar geëigende structuren. 

-- Voor het eerst is er tijd en aandacht voor de specifieke belangen van de werkne-
merss in deze bedrijfstak. Hoe om te gaan met de lange reistijden, het overwerk 
enn de werkdruk in kleine bedrijven, gegeven het feit dat alles wat geregeld is in 
éénn centrale CAO staat? Hoe moet die CAO er straks uitzien? Wie moeten er toe-
zienn op de naleving? 
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Dee bedrijfstak metaal en techniek is in korte tijd veranderd van een trendvolgend 
CAO-gebiedd in een investeringsgebied. Voor de komende jaren stelt de bedrijfsgroep 
metaall  en techniek zich de volgende doelen: 

-- een ledengroei met 8% per jaar; 

-- uitbreiding van het aantal bedrijven met minimaal één contactpersoon; 
-- aantrekken en opleiden van kaderleden die voor hun gebied nieuwe bedrijfs-

contactpersonenn werven; 

-- het oprichten van een ondernemingsraad in minstens de helft van de OR-plich-
tigee bedrijven.80 

Omm het draagvlak onder de CAO te versterken en de bekendheid van het CAO-boek-
jee te vergroten is een begin gemaakt met landelijke campagnes rond de naleving van 
dee CAO. In 1997 werd in dit verband de beloningsproblematiek aangewezen als cen-
traall  thema. Een meer planmatige aanpak om naleving van de CAO af te dwingen is 
ookk nodig om het aantal individuele klachten van leden te stroomlijnen. In de me-
taall  en techniek wordt vaker een beroep gedaan op de dienst Ledenservice (juridi-
schee dienst) van FNV Bondgenoten dan gemiddeld. Zo werden in het jaar 1995-1996 
inn deze bedrijfstak 7,2 'individuele kwesties' per 100 leden geteld. In de metaal- en 
elektrotechnischee industrie waren dit er 3,1, in de chemie 2,8. Deze verschillen hou-
denn verband met de geringe kaderdichtheid en met de schaal van de bedrijven. 
Anderss gezegd: in de grote bedrijven, waar veel kaderleden zijn, worden problemen 
doorr de kaderleden opgepakt voordat het individuele of juridische kwesties wor-
den.. De bedrijfsgroep metaal en techniek schrijft over dit probleem: 'Kenmerkend 
voorr de bedrijfstak zijn de vele kleine en grote reorganisaties en de individuele kwes-
tiess die uiteindelijk vaak collectieve kwesties blijken te zijn.'81 

Belangrijkk lijk t ook de aansluiting bij de specifieke problemen van branches en 
bedrijven.. Dit zijn bijvoorbeeld de openingstijden van dienstverlenende bedrijven 
(voorall  garages); de reistijden en reiskostenvergoedingen in geval van 'karweiwerk' 
(voorall  installatiebedrijven); de 'consignatieverplichtingen' (parate diensten of 
semafoondiensten,, vooral installatiebedrijven met storingsdiensten); willekeur in 
beloningg (door de informele cultuur in de familiebedrijven); de hoge werkdruk en 
discontinuïteitt in de werkgelegenheid (door de afhankelijke positie als toeleve-
rancier)) en ten slotte de kwalificatiebehoefte van werknemers (door de snel verande-
rendee technologie). De industriële bedrijfstak metaal en techniek heeft een breed 
grensvlakk met de dienstensector. Veel meer dan vroeger werd aangenomen heeft de-
zee bedrijfstak een eigen profiel. Door steeds verder in te zoomen op de bedrijven 
kann een nieuw type vakbondswerk met een eigen cultuur ontstaan. 

Ondankss de verbeterde omstandigheden bestaan er wel twijfels of de organi-
satiegraadd in deze kleinschalige bedrijfstak uiteindelijk kan groeien tot het gebrui-
kelijkee niveau in de industrie (25% FNV, 5 tot 7% voor andere bonden). Onderhan-
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delaarr Anja Jongbloed merkt hierover op: 'Onze verwachting is dat de sprong van 
achterhoedee naar middenpositie wel te maken is. De structuur van de bedrijfstak 
enn de structuur van de CAO kunnen een belemmering vormen om nog verder te ko-
men.. Er zijn op dit moment weinig vakbondsbestuurders die verwachten dat me-
taall  en techniek een "voorbeeld-CAo" gaat worden.' 

Conclusie Conclusie 
Dee snel groeiende sector der metaal- en technische bedrijfstakken heeft met de vor-
mingg van een eigen bedrijfsgroep voor het eerst in zijn bestaan een eigen unit ge-
kregen.. Door deze manier van werken lijken de eerste voorwaarden geschapen voor 
eenn wervend en innovatief vakbondsbeleid in deze sector, die geheel uit midden- en 
kleinbedrijfbestaat.. Het is nog te vroeg om de nieuwe structuur te evalueren. Binnen 
FNVV Bondgenoten wordt de aanpak in deze bedrijfstak beschouwd als een 
inhaalbeweging,, zoals dat ook het geval is in de dienstensector. In de metaal- en 
technischee bedrijven liggen waarschijnlijk de betere kansen, omdat het personeels-
bestandd voornamelijk uit vaklieden bestaat. De grootste handicap lijk t de kleinscha-
ligheidd van de sector en de cultuur van het familiebedrijf. Als FNV Bondgenoten een 
vormm vindt om op deze cultuur in te spelen, heeft het vakbondswerk in deze be-
drijfstakk een goede toekomst. 

4.88 TOEKOMSTBEEL D VAN DE TECHNISCHE DIENSTVERLENIN G 

Hoee zal de toekomst eruitzien van een bedrijfstak waarvan de activiteiten op dit 
momentt worden samengevat in de woorden 'metaal' en 'techniek'? Als we de 
ontwikkelingslijnn van de jaren negentig doortrekken, dan lijk t de bedrijvigheid in 
eenn richting te gaan van 'technische dienstverlening*. Onder technische dienstver-
leningg versta ik integratie van installatiewerk, systeemontwikkeling, onderhoud en 
beheer.. Daarmee is nog niet gezegd dat deze integratie plaats zal vinden binnen de 
onderneming.. Evenmin hoeft er sprake te zijn van integratie binnen de beroeps-
uitoefening.. Vanuit maatschappelijk, economisch en technologisch oogpunt zijn 
dee volgende argumenten aan te voeren. 

NieuweNieuwe markten 
Technischee producten worden duurzamer. Periodiek technisch onderhoud aan au-
to's,, transportmiddelen en fabrieksinstallaties is minder vaak nodig. Ook storingen 
komenn minder vaak voor. Daar staat een nieuw type technische dienstverlening 
tegenover.. Machines hoeven niet te worden 'doorgesmeerd' of 'gereviseerd' maar 
wordenn wel voorzien van meet- en besturingsapparatuur. Het asfalt op de wegen 
gaatt langer mee en kan steeds grootschaliger worden verwerkt. Maar de overvolle 
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wegenn vragen om steeds meer verkeersbegeleidingssystemen. Auto's krijgen minder 
vaakk een controlebeurt maar worden voorzien van 'extra's'. De klant neemt de moei-
tee om zich hierover te laten voorlichten; dit kost meer technische verkoopkracht' 
enn aanpassing op de verkooplokatie. Bovendien is er de groeiende markt van het 
wagenparkbeheer. . 

Netwerken Netwerken 

Bedrijvenn en consumenten gebruiken steeds meer technische hulpmiddelen. 
Sommigee daarvan hebben een kortstondig bestaan en worden vervangen als er een 
beterr product op de markt komt. Andere zijn duurzaam in die zin dat er wel spra-
kee is van permanente vernieuwing, maar niet meer van een complete vervanging. 
Eenn verouderde stereo-installatie wordt weggegooid en vervangen, een computer-
netwerkk wordt verder uitgebouwd. Het vernieuwen en uitbreiden van technische 
systemenn creëert een markt voor technische dienstverlening. 

Storing Storing 

Hoee perfect een technisch systeem ook is, er moet altijd rekening gehouden wor-
denn met kans op storing. Naarmate de samenleving afhankelijker wordt van tech-
nischee hulpmiddelen, wordt het ook belangrijker om storingen snel te verhelpen. 
Ditt vraagt om een verfijnd netwerk van storingsdiensten op velerlei gebied. Deze 
dienstenn hoeven niet dikwijl s in te grijpen, maar als er wat gebeurt dan moeten ze 
err snel zijn. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat onderhoudsdiensten verzelf-
standigenn en regionaliseren. Ze maken niet langer deel uit van één industriebedrijf 
off  één transportbedrijf, maar het zijn zelfstandige ondernemingen geworden. 

DeDe klant 

Dee klant wil of kan niet alles meer zelf doen. Een PC installeren is voor veel ge-
bruikerss nog te doen, een iSDN-lijn installeren kan alleen door of namens de PTT. 
Kleinee klanten zijn blij met centrales die de tv repareren (één telefoonnummer voor 
hett hele land). Grote klanten willen de hele technische dienstverlening onderbren-
genn bij één bedrijf. Dit bedrijf zal merk-onafhankelijk moeten opereren en neemt 
eenn positie in tussen de klant en de leverancier of producent van de apparatuur. 

Dee vraag is op welke manier technische bedrijven zichzelf transformeren om aan de 
nieuwee behoefte van dienstverlening te voldoen. Zullen de bedrijven zich inder-
daadd breder oriënteren? Wat zullen in dat geval de dominante vormen zijn? Con-
cernss met samenwerkende, zij het gespecialiseerde dochters? Netwerken van zelf-
standigee bedrijven? Breed georiënteerde zelfstandige bedrijven? Of zal er juist spra-
kee zijn van verdere specialisatie, in die zin dat de coördinatie verschuift naar een 
kleinee groep dominante bedrijven, die het uitvoerende werk uitbesteden aan der-
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den?? Hoe ontwikkelt zich in dit verband de beroepskwalificatie van de monteur: is 
hierr sprake van integratie van werktaken of van specialisatie? In hoeverre zal uitbe-
stedingg van werk en flexibilisering doordringen in deze overigens al zeer flexibele 
bedrijven?? In hoeverre is er plaats voor zelfstandige beroepsbeoefenaars zoals in de 
bouw?? De toekomst van de bedrijvigheid zal mede de toekomst van het vakbonds-
werkk bepalen. Interessant is ook de vraag of vakbonden richting kunnen geven aan 
dee ontwikkelingen via het CAO-beleid. In figuur 4.3 wordt de relatie gelegd tussen 
hett type bedrijvigheid en het arbeidsvoorwaardenbeleid in een gefaseerd model 

1970-1980 0 

1980-1990 0 

1990-2000 0 

TYPEE BEDRIJF 

ambachtelijkee bedrijvigheid 

snelgroeiendd door toelevering en 
relatieff  lage lonen 

industriëlee dienstverlening 

ARBEIDSVOORWAARDE N N 

vakopleidingen; ; 
trendvolgendd beleid 

inkomen;; zekerheid; 
kwaliteitt van de arbeid 

werktijden;; zeggenschap; 
beroepskwalificatie e 

FiguurFiguur  4.$ Van ambacht ambacht tot industriële dienstverlening: ontwikkelingsfasen in de metaal- en 

technischetechnische bedrijven 

Opp dit moment overheerst nog het beeld van specialisatie. Installateurs van 
klimaatbeheersingsapparatuurr begeven zich nauwelijks op de markt van sanitaire 
voorzieningen,, laat staan van telecomvoorzieningen, beveiliging of liften. Als zij dat 
well  doen, dan is er gewoonlijk sprake van gescheiden werkmaatschappijen. Deze 
situatiee is historisch gegroeid, zoals overal in de bouwsector, en wordt onder meer 
inn stand gehouden door de specialisatie in de beroepsopleiding, de regelgeving en 
certificering,, die het samen niet gemakkelijk maken om in een vreemde' branche 
tee penetreren. Toch zijn er wel aanzetten binnen de bedrijven om de eigen struc-
tuurr en het vakmanschap te profileren volgens wensen van de klant. Zo zien we bij 
groteree bedrijven meer centrale coördinatie en eenheid van het ontwerp. Er wordt 
éénn ontwerp gemaakt voor alle installaties in een nieuw gebouw, tegen één prijs en 
onderr één management. De levering en plaatsing van complexe apparatuur ge-
schiedtt vervolgens door gespecialiseerde toeleveranciers of onderaannemers. Maar 
hett eenvoudige montagewerk, bijvoorbeeld het plaatsen van kabels en buizen vindt 
weerr geïntegreerd plaats. 

Ditt integratie-specialisatie-integratiemodel doet denken aan de assemblage-in-
dustrie.. Ook hier is gewoonlijk sprake van een geïntegreerd ontwerp- en 
verkoopapparaat,, inkoop van gespecialiseerde onderdelen, gevolgd door eindmon-
tagee in eigen beheer. Een dergelijke organisatie wordt wel een kop-staartorganisa-
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tiee genoemd. Een ander voorbeeld zien we in de servicebedrijven die voor particu-
lieree klanten werken. Deze bedrijven blijven meestal nog gebonden aan hun eigen 
vakspecialisme,, maar volgen de behoefte van de klant: één contactpunt, één prijs, 
éénn rekening, gegarandeerde service. Sommige bedrijven werken samen in een 'call-
center'.. Het centrum is bereikbaar voor de gezamenlijke klanten, verwijst door naar 
gespecialiseerdee deelnemende bedrijven en doet de administratie. Een laatste voor-
beeldd van integratie is de 'indoorservicedienst'. Personeelsleden of -ploegen van 
installatiebedrijvenn worden gedetacheerd in een groot gebouwencomplex (bijvoor-
beeldd een ziekenhuis). Zij hebben de zorg voor alle technische en soms ook bouw-
kundigee voorzieningen. Deze servicedienst draagt de verantwoordelijkheid bij het 
verhelpenn van storingen, zij het dat men hiervoor soms de hulp moet inroepen van 
specialisten.. In sommige gevallen biedt het bedrijf tegelijk met de indoorservice-
dienstt een 'total maintenance concept'. Volgens dit concept wordt de opdrachtgever 
geadviseerdd over onderhoud van alle installaties op korte en lange termijn. 

Hett is aan de vakbond om, gelet op de ontwikkelingen, een richting te bepalen voor 
hett vakmanschap, de kwaliteit van de arbeid en de arbeidsvoorwaardenvorming. In 
datt verband zijn er verschillende dilemma's. Vanuit het oogpunt van arbeidsom-
standighedenn en de zeggenschap van de werknemer zal de vakbeweging integratie 
vann het arbeidsproces willen steunen. Door het verminderen van de reistijden en 
hett toenemend technisch en 'management'-niveau lijk t de kwaliteit van het werk 
beterr te worden. De vakbeweging kan hier invloed op uitoefenen door het stellen 
vann eisen aan de werktijden, de beroepskwalificatie en de contractzekerheid op on-
dernemingsniveau.. Aan de andere kant is er de vraag wat voor bedrijven er zullen 
ontstaan.. De vakbeweging zal daarbij niet alleen letten op de kwaliteit van de ar-
beidd en de zeggenschap, maar ook op de rechtszekerheid en de inkomensvorming 
opp langere termijn. Het beeld van een dienstverlenende bedrijfstak met verscherpte 
concurrentiee en elkaar afwisselende bedrij fssaneringen is zeker niet aantrekkelijk. 
Dee vakbeweging zal in dat geval in de verdediging gedrongen worden. Ook het 
beeldd van een bedrijfstak die wordt gedomineerd door grote coördinerende bedrij-
ven,, die het eenvoudige werk uitbesteden aan flex-krachten of zelfstandigen, is niet 
aantrekkelijk.. De vakbeweging kan op het gebied van de bedrijfsconfiguratie een 
indirectee invloed uitoefenen via de loonvorming op sectoraal niveau en via sturing 
opp het terrein van de arbeidsmarkt. 

Conclusie Conclusie 

Dee bedrijfstak metaal en techniek lijk t zich in de richting te bewegen van techni-
schee dienstverlening. Wat voor bedrijvigheid zich in de toekomst zal aftekenen, is 
niett bekend; wel kan rekening worden gehouden met mogelijke dominante vor-
menn die zullen ontstaan. Om te kunnen doorgroeien in deze kansrijke sector moet 
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dee vakbeweging zich een beeld vormen van de ontwikkelingen in de arbeidsorga-
nisatiee en op de arbeidsmarkt. De nu nog jonge werknemerspopulatie is gebaat bij 
toekomstigee werk- en inkomenszekerheid. De vakbeweging heeft via het CAO-in-
strumentt een hefboom om hierin te sturen. De werknemers hebben ook belang bij 
eenn goede kwaliteit van de arbeid. Eisen stellen aan de op dit moment veel te lan-
gee werk- en reistijden, aan de beroepskwalificatie en de zeggenschap van de werk-
nemerss kan een stap in de goede richting zijn en zal integratie van werktaken sti-
muleren. . 

4-99 STRATEGISCHE LAKMOESPROEF 

Terr afsluiting van dit hoofdstuk zullen we de balans opmaken ten aanzien van het 
arbeidsvoorwaardenbeleidd in de metaal- en technische bedrijven. De praktijk van 
FNVV Bondgenoten wordt getoetst aan het strategisch instrumentarium zoals gefor-
muleerdd in paragraaf 1.6 van deze studie. 

Marktpositie Marktpositie 
'Wat'Wat valt te zeggen over de aanwezigheid van FNV Bondgenoten in metaal en techniek 
tenten opzichte van zijn concurrenten en tegenspelers?' 
Mett een organisatiegraad van 16% is de marktpositie in de metaal- en technische 
bedrijfstakkenn 'sterk' noch 'zwak'. Het doel van de FNV is om in alle branches een 
organisatiegraadd van 25% op te bouwen. Enkele branches zijn nog heel ver van dit 
percentagepercentage verwijderd. Dit wreekt zich bijvoorbeeld bij de benzinepomphouders, 
waarr in 1998 een goedkope CAO werd afgesloten door een kleine vakbond. Zwak 
puntt is ook de historische verdeeldheid tussen de metaalvakbeweging en de bouw-
vakbewegingg met betrekking tot het bouwinstallatiebedrijf. Wellicht kan de toe-
tredingg van de Bouw en houtbond FNV tot FNV Bondgenoten hier verandering in 
brengen. . 

Verderee groeikansen zijn zeker aanwezig, gezien de sterke groei van de werkge-
legenheidd in de jaren negentig en de jonge werknemerspopulatie. Wel is het de vraag 
off  de grenzen in deze kleinschalige bedrijfstak eerder in zicht zullen komen dan in 
bedrijfstakkenn met een meer klassieke industriële organisatie. 

UitvoerendUitvoerend vermogen 
'Is'Is  FNV Bondgenoten in metaal en techniek in staat om binnen het kader van de aange-
gevengeven doelen plannen te maken, deze plannen uit te voeren en te evalueren?' 
Hett uitvoerend vermogen van FNV Bondgenoten in de metaal- en technische be-
drijfstakkenn valt te typeren als 'ad hoc'. De bedrijfstak geldt weliswaar als investe-
ringsgebied,, er is een nieuwe personele organisatie gevormd, maar het aantal ka-
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derledenn is nog laag, waardoor het aan invloed in de bedrijven ontbreekt. Het ver-
mogenn om leden te mobiliseren voor acties is gering en van een opiniërende inbreng 
inn deze weinig geprofileerde bedrijfstak is nog amper sprake. Aan de centrale on-
derhandelingstafell  hebben de twee voornaamste vakbonden (FNV en CNV) in de ja-
renn negentig goede resultaten behaald, maar in de bedrijven en in de meeste bran-
chess is de vakbeweging nog geen factor van betekenis. 

FNVV Bondgenoten beschikt over een strategisch plan waarin heldere keuzes ge-
maaktt zijn om de vakbond op verschillende niveaus te versterken en meer kaderle-
denn te vormen, onder meer via de ondernemingsraden. De arbeidsvoorwaarden-
vormingg maakt deel uit van dit plan. Er is een goede controle op de planuitvoering, 
maarr een zwak punt is om vernieuwende CAO-afspraken werkelijk uit te voeren. 
Controlee op dit gebied kost veel energie. Dit zal de komende tijd waarschijnlijk zo 
blijven. . 

PositiePositie van de CAO ah product 

'Wat'Wat valt er in metaal en techniek te zeggen over de positie van de CAO ten opzichte van 

andereandere arbeidsvoorwaardenregelingen? 

Ikk zou de CAO willen typeren als 'technisch': er staat veel in maar er wordt onvol-
doendee mee gedaan. Bij veel werknemers is de CAO onbekend en veel werkgevers le-
venn de CAO niet na. Metaal en techniek is dan ook een sector met een hoog percen-
tagee individuele klachten. De vraag is echter of er een beter instrument denkbaar is 
inn een bedrijfstak met zoveel kleine en mobiele bedrijven. Ook de aanwezigheid van 
ondernemingsradenn en bedrij fskadergroepen is immers niet sterk verbreid, FNV 
Bondgenotenn probeert de CAO populair te maken door eenvoudige versies te publice-
ren,, door de leden via enquêtes meer bij het CAO-beleid te betrekken, door bedrij-
venn en bouwprojecten te bezoeken en door van tijd tot tijd campagnes te voeren voor 
nalevingg van de CAO. 

Desondankss blijkt de CAO in de metaal en techniek weinig bij te dragen aan de 
beslissingg om lid van een vakvereniging te worden. Voor een structurele versterking 
vann het CAO-beleid is - naast bekendheid - kwaliteit nodig en invloed in de bedrij-
ven.. Dit valt te bereiken door zaken te regelen die sterk leven op de werkvloer. Het 
lijk tt onvermijdelijk om het CAO-beleid enigszins te difFerentiëren per branche, zo-
datt er ruimte komt voor onderwerpen die de werknemers het meest raken, zoals de 
werkdruk,, zeggenschap over het werk, de werk- en reistijden, scholing. 

Kennisorganisatie Kennisorganisatie 

'Is'Is FNV Bondgenoten in metaal en techniek in staat om interne en externe informatie te 

vergaren,vergaren, tegen elkaar af te wegen en er gebruik van te maken?' 

Dee manier waarop wordt omgegaan met informatie, kan getypeerd worden als 'ken-

nis-organiserend'.. De laatste jaren wordt systematisch opiniërende informatie ver-
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zameldd door middel van enquêtes onder de leden en door schriftelijke raadplegin-
genn over de CAO. Ook de ontwikkeling van eigen, gespecialiseerde kennis over on-
derwerpenn als pensioenen en werktijden is op gang gekomen. Het vergaren van stra-
tegischee kennis over de bedrijfstakken ('Hoe ontwikkelt zich het kleinbedrijf in 
Nederland?? Wat is kenmerkend voor servicebedrijven?) gebeurt nog nauwelijks, 
hoewell  hiervoor goede mogelijkheden bestaan. De vorming van een eigen bedrijfs-
groepp biedt de kans om een gezamenlijk (intern) informatiebeleid te ontwikkelen. 

Dee kennisontwikkeling zou groter kunnen worden aangepakt door oprichting 
vann een paritair onderzoeksbureau zoals het Economisch Instituut voor de Bouw-
nijverheid.. Een aantal brancheorganisaties in metaal en techniek lijk t open te staan 
voorr zo'n aanpak. 

OnderscheidendOnderscheidend vermogen 
'Slaap'Slaap FNV Bondgenoten in metaal en techniek erin om strategische veranderingen in 
dede arbeidsorganisatie en op de arbeidsmarkt te vertalen in strategisch arbeidsvoorwaar-
denbeleidV denbeleidV 
Hett onderscheidend vermogen op het gebied van de arbeidsorganisatie valt te ty-
perenn als 'diffuus', op het gebied van de arbeidsmarkt als 'controlerend'. De invloed 
opp de arbeidsorganisatie is van oudsher zwak, en dit valt op korte termijn moeilijk 
tee veranderen. Er bestaat nauwelijks zeggenschap over werktijden, uitbesteding van 
werkk en flexibilisering. Wel is er sprake van opinievorming over toekomstige, ver-
nieuwendee ontwikkelingen in bedrijven, zij het dat deze beperkt blijf t tot enkele 
branchess (garages en installatiebedrijven). 

Aann de arbeidsmarktzijde is de invloed van FNV Bondgenoten in de metaal- en 
technischee bedrijfstakken wat groter. Een deel van de sector heeft nog een am-
bachtelijkk karakter, zodat de bonden betrokken zijn bij de vakopleiding en bij het 
wervenn van leerlingen. Ook op het gebied van herscholing bestaat sectoraal over-
leg.. Zoals ook elders in het midden- en kleinbedrijf zijn de werkgevers geïnteres-
seerdd in toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De vakbeweging wordt 
hierbijj  betrokken en heeft voldoende mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Van 
haarr kant heeft de vakbeweging goed ingespeeld op de nieuwe instroom in de be-
drijfstak.. Er zij n veel jonge leden en kaderleden en er lijk t sprake van een goede aan-
sluitingg bij sociaal-culturele veranderingen aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. 
Eenn andere vraag is of de vakbeweging de nieuwe instroom weet te organiseren en 
voorr langere tijd te binden. Ondanks de goede ledencijfers is er bezorgdheid. Het 
grootstee probleem is dat de nieuwkomers niet kunnen worden opgevangen in de 
bedrijven,, omdat de FNV-bond daar niet over een infrastructuur beschikt. 
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Eenn reus op een eiland 
Hett arbeidsvoorwaardenbeleid in de bouw82 

5.11 DEFINIËRIN G VAN DE BEDRIJFSTAK 

Dee bouwnijverheid is een grote en bekende bedrijfstak, met een geheel eigen ka-
rakter.. Een bouwbedrijf heeft meestal wel een eigen kantoor en een werkplaats, maar 
hett echte werk speelt zich af op lokatie. Als het gebouw klaar is trekken de bouw-
vakkerss naar het volgende project. Bouwen speelt zich dus af langs de straat, ieder-
eenn kan het zien en heeft er een oordeel over. Ook de beroepen in de bouw zijn zeer 
bekend,, de meeste bestaan al eeuwen lang. Behalve de timmerman zijn er de metse-
laar,, de stukadoor en de schilder. Er zijn ook nieuwere beroepen: betonvlechter en 
kraanmachinist.. Deze beroepen geven uitdrukking aan het met de jaren steeds meer 
gemechaniseerdee karakter van de bouw. Het produceren van kantoorflats is zeker 
geenn kwestie van timmeren en metselen, maar bestaat voornamelijk uit het 'gieten' 
vann beton. De bouw kent zijn eigen specifieke scheppende, administratieve en lei-
dinggevendee beroepen: de architect zorgt voor het ontwerp, de calculator en de teke-
naarr doen de detaillering en de uitvoerder is de belangrijkste leidinggevende op de 
bouwplaats.. Bouwen is niet alleen nieuwbouw, er gaat ook veel geld om in de reno-
vatie.. De belangrijkste tak van het bouwbedrijf produceert woningen en bedrijfs-
gebouwen:: de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U). Daarnaast kennen we de grond, 
weg-- en waterbouw (GWW), de aanleg van kabels, leidingen, wegen, bruggen, tun-
nels,, waterkeringen e.d. 

Ondernemerss in de bouw noemen we 'aannemers'. De bouwnijverheid bestaat 
hoofdzakelijkk uit middelgrote en kleine aannemers: familiebedrijven die gerund 
wordenn door de eerste of de tweede generatie. Er zijn maar weinig landelijk beken-
dee aannemers in Nederland. Grote namen zijn de Hollandse Beton Groep (HBG), 

Ballastt Nedam, Volker Wessels, NBM Amstelland, de BAM Groep en WUma Neder-
land.. Alles bij elkaar zijn er zo'n vijftien bedrijven op de beurs genoteerd. De top 
vann de aannemerij is breed georiënteerd, dat wil zeggen actief op alle bouwmark-
ten:: projectontwikkeling, woningbouw, utiliteitsbouw, wegenbouw en -onder-
houd,, railonderhoud, bekabelingen elektrotechniek, milieutechniek e.d. De mees-
tee kleine en middelgrote aannemers zijn gespecialiseerd. De bouw is nauwelijks 
geïnternationaliseerd,, hooguit is er sprake van dochterbedrijven in het nabije bui-
tenland.. Wel worden er (vanuit Nederland) tot de verbeelding sprekende werken 
aangenomenn in het verre buitenland. De drie grootste Nederlandse aannemers be-
schikkenn over een eigen bagger- en zandzuigervloot. Hierdoor zijn zij in staat om 
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waterwerkenn aan te leggen in de hele wereld. Gewoonlijk gaat het om de aanleg van 
havens,, het graven van kanalen en landaanwinst ten behoeve van bijvoorbeeld vlieg-
velden.. Op deze manier wordt 8% van de Nederlandse bouwomzet in het buiten-
landd gerealiseerd en is ons land koploper op het gebied van internationalisatie in de 
mondialee bouwwereld: een beetje 'Hollands glorie'.83 Ook zijn sommige Neder-
landsee aannemers actief op onroerend-goedmarkten in Europa, Amerika en Azië. 

Inn deze studie volgen we de definities van het Economisch Instituut voor de 
Bouwnijverheidd (EIB). Het EIB verricht al vanaf 1956 onderzoek in de bedrijfstak in 
opdrachtt van werkgevers- en werknemersorganisaties. Tot de bouwnijverheid wor-
denn alle aannemingsbedrijven gerekend met uitzondering van de installatiebedrij-
ven.. De installatiebedrijven (elektrotechniek, gas, waterleiding, centrale verwar-
mingg e.d.) vallen onder een andere CAO en historisch onder andere vakbonden en 
werkgeversorganisaties.844 De aannemingsbedrijven vallen voornamelijk onder de 
CAOO voor het bouwbedrijf. Deze bedrijven worden wel aangeduid met de naam 
'hoofdbedrijf.. Er zijn afzonderlijke CAO'S voor het schildersbedrijf, het stukadoors-
bedrijff  en enkele kleine branches, die gezamenlijk aangeduid worden met de naam 
'afbouw-- en afwerksector', genoemd naar het specialisme van deze bedrijven: het 
afwerkenn van de gebouwen. Ook het baggerbedrijf heeft een eigen CAO. Ten slotte 
zijj  vermeld dat het in de bouw (hoofdbedrijf) nog steeds de gewoonte is om onder-
scheidd te maken tussen A- en B-personeel. Het A-personeel (uitvoerders- en kan-
toorpersoneel)) heeft een eigen CAO: de CAO voor uitvoerend, technisch en admini-
stratieff  personeel, kortweg de UTA-CAO. Het B-personeel valt onder de CAO voor het 
bouwbedrijf,, kortweg de bouw-CAO. Volgens de gegevens van het EIB bedroeg het 
'arbeidsbestand'' in het hoofdbedrijf in 1996 220.000 personen (inclusief personen 
diee nul tot zes maanden werkloos waren).85 Het aantal bedrijven bedroeg in 1996 
19.000.86 6 

Inn deze studie beperken we ons als regel tot de bouwbedrijven en tot de belang-
rijkstee CAO, de CAO voor het bouwbedrijf. Passages over het arbeidsproces of de ar-
beidsorganisatiee hebben betrekking op de totale 'bouwkolom'. Hiertoe rekenen we 
ookk zulke bedrijven als architectenbureaus, betonfabrieken en installatiebedrijven. 

5.22 ECONOMISCHE SITUATIE VAN DE BEDRIJFSTAK 

Dee bouw is een conjunctuurgevoelige bedrijfstak omdat bouwbedrijven het moe-
tenn hebben van binnenlandse bestedingen. Een deel van de bedrijfstak (zoals de 
wegenbouw)) is afhankelijk van overheidsinvesteringen, andere delen zijn afhanke-
lij kk van Nederlandse investeringen door het bedrijfsleven en van investeringen door 
dee huishoudens (koopwoningen, onderhoud en verbouw). In het begin van de ja-
renn tachtig zakten alle drie naar een dieptepunt, waardoor de bedrijfstak in een ern-
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stigee crisis geraakte. In de jaren 1982 en 1983 liep de werkloosheid op tot bijna 
100.000.. Het arbeidsbestand87 liep door een koude sanering terug van 300.000 
(1980)) naar 230.000 (1986), waarna het min of meer stabiel bleef op 220.000 (1996). 
Dee bouwvakbeweging verloor tussen 1980 en 1986 een derde van haar leden. Na 
19866 ging het betrekkelijk goed in de bedrijfstak. De werkgelegenheid groeide tus-
senn 1990 en 1996 met 8000 volledige banen. 

Opvallendd is - ook over langere tijd bezien - de sterke positie vann het midden-
enn kleinbedrijf. In 1986 waren er in de bouwnijverheid slechts 250 bedrijven met 
1000 of meer werknemers. Tien jaarr later waren dat er 300. Zowel het aantal kleine 
bedrijvenn (minder dan 10 werknemers) als de werkgelegenheid in deze bedrijven is 
inn die tien jaar constant gebleven. Het komt erop neer dat de helft van de bouw-
vakkerss werkzaam is in een bedrijf met 10 tot 100 werknemers, een kwart werkt in 
eenn bedrijf met minder dan 10 werknemers en nog eens een kwart werkt in een 100-
plus-bedrijf. . 

Hett kleine bouwbedrijf wordt weleens geroemd om zijn Veerkracht'. Er is een 
lagee drempel om een bedrijf te starten ofte herstarten, bovendien zijn de kleine be-
drijvenn flexibel ingesteld. Het betimmeren van winkels kan een tijdlang lucratief 
zijn,, maar hetzelfde bedrijf kan ook terecht als 'onderaannemer' in de renovatie. In 
slechtee tijden ziet de 'baas' er niet tegen op om zonder personeel verder te gaan, of 
omm de zelfstandige bedrijfsuitoefening te staken en als timmerman aan de slag te 
gaann bij een andere aannemer. Wordt de tijd weer beter, dan wordt het oude bedrijf 
heropgericht. . 

Technologischee vernieuwing in de bouw bestaat niet zozeer uit toepassing van 
elektronicaa of robotica maar meer uit het gebruik van nieuwe bouwmaterialen en 
gereedschappen.. De lage investeringsdrempel maakt het ontwikkelen van een eigen 
specialismee gemakkelijk. Zo zijn er gespecialiseerde 'plafondbedrijven' ontstaan. 
Dezee bedrijven maken geen ambachtelijke plafonds (stucwerk) meer, maar werken 
mett 'systeemplafonds': kunststofplaten in een frame van aluminium. Zo zijn er be-
tonreparatiebedrijven,, vochtweringsbedrijven, coatingbedrijven ontstaan, die zich 
-- afkomstig uit het schildersvak - hebben toegelegd op het gebruik van nieuwe 
kunststoffen. . 

Tegenoverr de veerkracht van het midden- en kleinbedrijf staat de kwetsbaarheid 
vann de bouwconcerns. Het marktaandeel van de 'grote vijf ' is bescheiden in verge-
lijkin gg tot de meeste andere bedrijfstakken.88 De Hollandse Beton Groep en Ballast 
Nedamm kunnen nauwelijks dominant genoemd worden op de bouwmarkt, met uit-
zonderingg van zeer grote en in Nederland weinig voorkomende projecten (de 
Oosterscheldewerken,, het bouwen van ziekenhuizen). Voor dit type werk moeten 
dee Nederlandse aannemers echter mededinging accepteren van buitenlandse 
bouwcombinaties.. Om risico's te spreiden worden grote projecten gewoonlijk aan-
genomenn door bouwcombinaties. De top van de aannemerij kan echter niet be-
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staann van louter 'superprojecten' en is dus voor de continuïteit aangewezen op meer 
kleinschaligee werken. Hier ondervinden de concerns scherpe concurrentie van de 
watt grotere familiebedrijven, die in feite 'ook alles kunnen bouwen' en die altijd be-
reidd zijn om 'wat te proberen'. 

Dee kwetsbaarheid van het grootbedrijf komt waarschijnlijk nog het duidelijkst 
tott uiting in de debacles in het buitenland die zich van tijd tot tijd voordoen. Rond 
19800 gingen kort na elkaar enkele grote Nederlandse bouwconcerns failliet. De oor-
zaakk was te snelle diversificatie en het nemen van te grote risico's in het buitenland. 
Inn de tijd dat de scheepsbouw zijn RSv-drama beleefde, werd de bouwwereld ge-
schoktt door de OGEM-afraire. Ook in de jaren negentig zijn enkele grote stroppen 
inn het buitenland gehaald door Nederlandse bouwconcerns. 

Dee bouwnijverheid staat bekend als een weinig innovatieve sector. De grote tech-
nologischee ontwikkelingen dateren uit de jaren vijfti g en zestig. Hierbij moeten we 
denkenn aan de toepassing van gewapend beton, aan de bouw van wolkenkrabbers 
inn Amerika en aan de grote waterwerken in Nederland. Latere technologische vin-
dingenn en toepassingen zijn meestal kleinschalig van karakter. Nieuwe bouwpro-
ductenn worden over het algemeen ontwikkeld en geïntroduceerd door de toeleve-
rendee industrie. De aannemer laat zich deze nieuwe producten voorschrijven door 
dee opdrachtgever of de architect. Min of meer hetzelfde kan gezegd worden over de 
ontwikkelingg van nieuwe gereedschappen. De aannemerij is letterlijk een 'uitvoe-
rendd bedrijf, vandaar ook de benaming 'aannemer'. Hierin zit zijn zwakke, maar 
ookk zijn sterke kant. Nog altijd voorziet de bouwnijverheid (inclusief het schil-
dersbedrijff  en de ambachtelijke toeleveringsbedrijven) in zo'n 5% van de binnen-
landsee werkgelegenheid. Ieder jaar kunnen duizenden jonge mensen die het liefst 
mett hun handen werken, terecht bij het bouwbedrijf. Er moet hard gewerkt wor-
denn in de bouw, te hard vinden velen, maar door de betrekkelijke continuïteit en 
traditiee in de bedrijfstak blijf t de bouw een werkgever waarop kan worden gerekend 
enn waar goed wordt verdiend. 

Conclusie Conclusie 

Dee bouwnijverheid is een bedrijfstak die voornamelijk uit middelgrote en kleine 
bedrijvenn bestaat. Anders dan in de meeste bedrijfstakken is er geen sprake van een 
dominantee positie van enkele marktleiders. Dit hangt samen met de lage investe-
ringsbehoeftee en de oriëntatie op de binnenlandse markt. Groei door vernieuwing 
latenn de bouwbedrijven over aan industriële bedrijven die nieuwe materialen en 
gereedschappenn ontwikkelen en aan architecten en opdrachtgevers die deze mate-
rialenn voorschrijven. 
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5-33 VERANDERING VAN HET ARBEIDSPROCES 

Inn de jaren zestig heeft de Nederlandse bouw geprofiteerd van het tekort aan wo-
ningenn ('de woningnood') in ons land, een gecombineerd gevolg van de oorlogs-
schade,, de bevolkingsgroei en de toenemende welvaart. De woningnood veroor-
zaaktee een efficiencybeweging en leidde een reorganisatie in van het arbeidsproces 
diee in wezen nooit meer ongedaan gemaakt is. De aannemers hadden twee strate-
gieënn tot hun beschikking om werkelijk grootschalig bouwen mogelijk te maken. 
Dee eerste staat bekend onder de naam prefab'. Prefab betekent (pre)fabricage van 
betonnenn bouwelementen in fabrieken, transport op diepladers en montage op de 
bouwplaats.. Houten elementen, zoals puien en binnenwanden werden in tim-
merfabriekenn gemaakt. Wie de resultaten van de prefab-bouw wil zien kan het best 
gaann kijken naar de 'jaren-zeventigflats' in de Bijlmermeer of in Rotterdam-
Ommoord.. De tweede strategie staat bekend onder de naam 'gietbouw'. Volgens 
ditt procédé worden stalen mallen aangebracht, waarin beton wordt gegoten vanuit 
rijdendee 'betonmolens'. Zowel de prefab als de gietbouw heeft geleid tot massale 
ontscholingg van de werknemers op de bouwplaats. Het ambacht van timmerman, 
metselaarr en stukadoor verdween voor een belangrijk deel; ongeschoolden uit de 
landbouww en de middenstand traden toe tot de bouw. 

InIn de jaren zeventig en tachtig ontstond behoefte aan kwalitatief betere gebou-
wenn en aan 'kleinschaligheid'. Er ontstond een compromis tussen ambachtelijk en 
industrieell  bouwen, met nieuwe materialen en flexibele gereedschappen. De aan-
nemerss hebben echter weinig moeite gedaan om een nieuwe inhoud te geven aan 
'hett bouwvak'. De oude vaklieden waren inmiddels met pensioen en het tekort aan 
goedee ambachtslieden werd opgelost door middel van 'specialisatie'. Zo ontston-
denn er 'timmerlieden voor de fundering' (goed in 'maatvoeren'), timmerlieden voor 
wanden,, vloeren en daken (in feite 'monteurs') en timmerlieden voor de afwerking 
binnens-- en buitenshuis ('fijntimmerwerk'). Gewoonlijk worden deze specialismen 
ontwikkeldd door afzonderlijke bedrijven. Het gevolg is dat er een veelheid van be-
drijvenn en 'specialisten' nodig is om een blok woningen of een kantoorpand te bou-
wen.. De ontscholing en de arbeidsdeling zetten nog steeds door. De belangrijkste 
werknemerss op de bouwplaats zijn degenen die de zorg hebben voor de logistiek. 

Dee bouw is verdeeld over drie segmenten: de hoofdaannemers, de toeleveran-
cierss van industriële producten en 'onderaannemers. Het fenomeen onderaanne-
mingg behoeft nadere uideg. Een hoofdaannemer bouwt volgens specificaties van 
eenn architect respectievelijk opdrachtgever of ontwikkelt op eigen risico een bouw-
project.. De hoofdaannemer draagt de eindverantwoordelijkheid voor de tijdige 
opleveringg en de kwaliteit. Onderaannemers verrichten deelwerkzaamheden, zoals 
hett timmeren van dakconstructies, het metselen van buitenmuren en het leggen van 
dakpannen,, in opdracht van de hoofdaannemer. Het gaat in de regel om eenvou-
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digee werkzaamheden. Onderaannemers zijn in feite leveranciers van goedkope ar-
beidskrachten;; hun specialisme is de lage prijs en het hoge werktempo. Het werken 
mett onderaannemers neemt snel toe. Tussen 1980 en 1984 werd 29% van de bouw-
omzett in de burgerlijke en utiliteitsbouw doorgegeven aan onderaannemers, tussen 
19855 en 1989 was dit 33% en tussen 1990 en 1994 36%.8? Grote bedrijven besteden 
veell  meer uit dan kleine bedrijven en gedragen zich steeds meer als coördinerende 
partijj  en minder als 'bouwend bedrijP. 

Dee grote omvang van de onderaannemerij is niet zonder problemen. In de eer-
stee plaats nemen onderaannemers een zwakke onderhandelingspositie in, vooral in 
tijdenn van economischee stagnatie. Lage of zwarte lonen, slechte arbeidsomstandig-
hedenn en geringe werkzekerheid zijn het gevolg. In de tweede plaats werkt het feno-
meenn uitbesteding een beperkt type flexibiliteit in de hand. De werknemers van on-
deraannemerss zijn zelden breed opgeleid en kunnen dus niet ingezet worden voor 
ongebruikelijkee werkzaamheden. Om toch een zekere continuïteit in de bedrijfs-
voeringg te behalen zijn de onderaannemers aangewezen op de sociaal minst gewen-
stee vormen van flexibiliteit: veelvuldig overwerk, prestatiebeloning en flexibele con-
tracten.. In de derde plaats werkt de beperkte taakuitoefening van de aannemingsbe-
drijvenn ondoelmatigheid in de hand. Kleine bouwprojecten moeten bezocht wor-
denn door tal van 'specialisten'. Dit vraagt niet alleen veel afstemming, maar leidt 
ookk tot verspilling door fouten, tot wachttijden en tot lange reistijden en veelvul-
digg autogebruik. Onderaanneming is te vergelijken met ver doorgevoerde uitbe-
stedingg van eenvoudige werkzaamheden in de industrie. Tegenover de dikwijl ss ge-
prezenn voordelen - slanke en flexibele bedrijven - staan de drie genoemde nadelen. 

Dee Bouw en houtbond FNV heeft in 1992 geprobeerd om zijn invloed op het ar-
beidsprocess te vergroten door te pleiten voor herontwerp van functies. Onder meer 
werdd gepleit voor een grotere verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de vak-
mann op de bouwplaats. Behalve de hierboven genoemde problemen met betrek-
kingg tot de onderaanneming speelde in de argumentatie ook de werkdruk en de 
preventiee van ziekte en arbeidsongeschiktheid een rol. De indruk bestaat dat dit 
programmaa weinig resultaten heeft opgeleverd. De arbeidsdeling is in de jaren ne-
gentigg juist verder verscherpt. Het werken in taakgroepen of teams, zoals we in de 
industriëlee en kantoorarbeid veelvuldig aantreffen, gaat aan de bouw voorbij, ter-
wij ll  teamwork toch een kenmerk was van het oorspronkelijke, ambachtelijke bouw-
proces. . 

Aann het begin van deze paragraaf werd al opgemerkt dat de bouw verdeeld is in 
driee segmenten. Naast de hoofdaannemers en de onderaannemers onderscheiden we 
dee toeleverende bedrijven.90 In 1994 besteedden de Nederlandse bouwbedrijven on-
geveerr 19 miljard gulden aan Nederlandse industrieproducten (hout, kunststof, steen, 
metaall  en machines) en diensten (voornamelijk van architectenbureaus, teken- en 
constructiebedrijven);; dit komt overeen met circa een derde van de totale omzet.91 
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Omdatt sommige toeleverende bedrijven hogere winstmarges hebben en/of sleutel-
positiess innemen in het bouwproces, lijken dit aantrekkelijke acquisitiepartijen voor 
dee grote aannemers. In de jaren zestig vonden dit type acquisities inderdaad plaats: 
grotee bouwbedrijven werden eigenaar van betonfabrieken en staalconstructie-
bedrijven.. Later werden deze fabrieken weer afgestoten omdat ze niet langer als 
sleutelbedrijvenn werden beschouwd. De technologische vernieuwing verplaatste zich 
vervolgenss naar kunststoffen producerende bedrijven (lijmen, afdichtmaterialen, 
plastics,, wandbekleding). Op dit gebied werden niet de bouwers de dominante par-
tij ,, maar de chemische industrie. Zo kocht DSM enkele grote bouwbedrijven om zijn 
kunststofproductenn toe te passen. Weer later verplaatste de aandacht zich naar 'intelli-
gentee gebouwen' met producten als automatische deuren, beveiliging, klimaatbe-
heersing,, energiebesparing en telecommunicatie. Ook hier werden industriële 
bedrijvenn de dominante partij, zij het dat deze producten gewoonlijk op de bouw-
plaatss worden gemonteerd door een aan de aannemerij verwant bedrijf: het instal-
latiebedrijf.. Om toch een graantje mee te pikken van de intelligente gebouwen heb-
benn de meeste grote aannemers een installatiebedrijf opgericht of overgenomen. 

Dee specifieke verhouding opdrachtgever-ontwerper-hoofdaannemer-onderaan-
nemer-toeleverancierr heeft in de jaren negentig tot een debat geleid over 'de lei-
dendee partij' in de bouwnijverheid. De grote aannemers voelen zich 'te veel aanne-
merr en te weinig ondernemer' (Bakens 1988). Om minder afhankelijk te zijn van 
anderenn willen zij zelf'gebouwen produceren', dat will  zeggen zelfontwerpen, ont-
wikkelenn en te koop aanbieden. Slechts een deel van de bouwbedrijven is erin ge-
slaagdd om deze strategie daadwerkelijk uit te voeren: 'Het profiel van het heden-
daagsee bouwbedrijf kent twee uitersten. Het ene uiterste is het beeld van de tradi-
tionelee aannemer die hoofdzakelijk bouwcapaciteit levert. Het andere uiterste is het 
beeldd van het moderne bedrijf dat meer georiënteerd is op het te leveren eindpro-
ductt en zich meer als ondernemer opstelt in een markt waar vooral op kwaliteit 
moett worden geconcurreerd. Het profiel van het doorsnee bouwbedrijf in de B&U 
ligtt dichter bij dat van het traditionele dan dat van het niet-traditionele.'92 

Inn de strijd om de hegemonie in de bouw doet zich echter ook een omgekeerde 
bewegingg voor. Opdrachtgevers zijn in de loop der jaren steeds meer gaan inzien 
datt zij zich actiever moeten opstellen op het gebied van kosten/kwaliteitsbewaking. 
Ditt heeft naast de al bestaande branche van architectenbureaus geleid tot de op-
komstt van alweer een nieuwe verdieping in de bouwkolom: de bouwmanagement-
bureaus.. Volgens het EIB telt deze nieuwe branche inmiddels 3000 bedrijven, die 
1%% van de bouwomzet vertegenwoordigen en werk bieden aan 10.000 personen.93 

Dee strijd om de hegemonie in de bouw heeft niet geleid tot integratie binnen het 
arbeidsproces.. De arbeidsdeling is juist verder doorgevoerd omdat de partij die de 
coördinatiee van het bouwproces opeist, het aannemersgrootbedrijf, ook de partij is 
diee het meest gebruik maakt van onderaannemers. 
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Dee arbeidsverdeling tussen verschillende typen bouw- en bouwverwante bedrijven 
iss niet gunstig voor de ontwikkeling van de beroepskwalificatie van de werknemers. 
Eenn metselaar die werkzaam is bij een onderaannemer, stroomt niet snel door naar 
dee functie van timmerman. Een goede timmerman wordt niet snel meer uitvoer-
derr of calculator, hetgeen vroeger nog wel het geval was. Binnen de bedrijfstak be-
staatt - al lange tijd - veel kritiek op deze situatie. Zo merkt de directeur van Wilma 
Nederland,, Hendrik Wilgenhof, op dat als bouwvaklieden voor zichzelf werken, zij 
veelzijdigerr blijken te zijn dan op het werk. Wilgenhof heeft zelf ervaring opgedaan 
mett verschillende mislukte experimenten met taakverandering. 'Het waren niet de 
vakmensenn die voor de mislukking zorgden, de oorzaak lag eerder bij het midden-
kaderr van ons eigen bedrijf, bij de houding van collegabedrijven en bij de regelge-
ving.. De leidinggevende partijen in de bedrijfstak zijn er met elkaar niet in geslaagd 
omm het arbeidsproces te herontwerpen en moeten de hand in eigen boezem ste-
ken.'̂  ^ 

Conclusie Conclusie 
Vann oudsher is de bouw een bedrijfstak van ambachtslieden. Sinds de opkomst van 
hett industriële bouwen zijn de ambachten op hun retour en ontstaat een type spe-
cialisatiee dat ontscholing in de hand werkt. De meeste werknemers zijn afhankelijk 
vann bedrijven met een beperkte doelstelling. Hierdoor krijgt het personeel geen kans 
omm zich te ontwikkelen tot breed georiënteerd vakman, laat staan tot coördinerend, 
bouww voorbereidend, commercieel of technisch vakman. De kwalificatie van de werk-
nemerss in de bouw en hun mogelijkheden voor verdere loopbaanontwikkeling heb-
benn hieronder te lijden. 

5.44 POSITIE VAN DE VAKBEWEGIN G 

Dee Bouw en houtbond FNV is een van de sterkste en best georganiseerde vakbon-
denn van ons land. De bond had op 1 januari 1997162.000 leden en is daarmee vier 
maall  zo groot als de tweede vakbond in de sector, de Hout- en Bouwbond CNV. De 
derdee vakbond, Het Zwarte Corps, is een kleine categorale bond en organiseert al-
leenn kraanmachinisten en chauffeurs. Van de werknemers die tot de bouw-CAO be-
horen,, is circa 40% lid van de Bouw en houtbond FNV. Ondanks deze - voor de 
Nederlandsee verhoudingen - gunstige cijfers kan de toekomst niet onbezorgd te-
gemoett gezien worden. De Bouw en houtbond FNV heeft in de jaren negentig en-
kelee duizenden leden verloren en kampt met een dalende organisatiegraad. 

Dee grote aanhang van de bouwvakbeweging is van oudsher te danken aan de 
plaatselijkee organisatie. Zo heeft de FNV-bond heeft meer dan 500 plaatselijke afde-
lingen.. Jarenlang verzorgden deze afdelingen en die van het CNV de uitkeringen na-
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menss het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Dat betekende dat alle werknemers in de 
bouww of in het schildersbedrijf- leden en niet-leden - enkele malen per jaar naar 
eenn vakbondskantoor moesten om Vakantiebonnen te verzilveren. Ook voor uitke-
ringenn van de Ziektewet, de w en bij vorstverlet waren de werknemers aangewe-
zenn op het lokale vakbondskantoor. Inmiddels is de directe betrokkenheid wat los-
serr geworden door de automatisering en centralisatie van het betalingsverkeer en 
doorr de privatisering van de Ziektewet. Dat neemt niet weg dat er nog steeds goe-
dee contacten zijn op plaatselijk niveau. De Bouw en houtbond FNV beschikt over 
eenn fijnvertakte organisatie voor individuele belangenbehartiging: werknemers die 
zichh benadeeld voelen door een werkgever of anderszins kunnen zich wenden tot 
plaatselijkee (onbezoldigde) bestuurders. Hier worden de meeste problemen recht-
streekss opgelost, de meer complexe zaken gaan naar FNV Ledenservice. De plaatse-
lijk ee organisatie van de Bouw en houtbond FNV vertegenwoordigt ook sociaal-cultu-
relee binding. Veel afdelingen organiseren groots opgezette jaarvergaderingen met 
eenn feestelijk karakter waar jubilarissen worden gehuldigd. Vooral in kleine dorpen 
leeftt het verenigingsleven nog sterk. Het valt te begrijpen dat de bouwvakbeweging 
eenn grote bekendheid onder de eigen beroepsgroep geniet. 

Bouwenn is een kleinschalig proces. Op een middelgroot nieuwbouwproject wer-
kenn niet meer dan twintig of dertig werknemers. Het is de gewoonte dat de plaatselij-
kee afdelingen van de vakbond een oogje in het zeil houden op 'de werken'. Plaatse-
lijk ee bestuurders, veelal WAo'ers en gepensioneerden, brengen foldermateriaal rond, 
makenn een praatje met de mensen en informeren naar de arbeidsvoorwaarden, de 
voorzieningenn op het werk, de veiligheid e.d. Als er belangrijke zaken te bespreken 
zijn,, gaat de Bouw en houtbond FNV massaal op werkbezoek. Dit gebeurt bijvoor-
beeldd als de CAO-onderhandelingen voor de deur staan en als de CAO rond is op-
nieuw.. Dankzij de grote en nogal uniforme aanhang en de goede organisatie is de 
bouwvakbewegingg in staat om grote stakingen te organiseren. In 1985 werd - na een 
periodee van crisis - drie weken gestaakt voor een betere loonstructuur95 en betere 
socialee voorzieningen op de bouw. Achteraf gezien kan de staking van 1985 be--
schouwdd worden als het draaipunt in de arbeidsverhoudingen in de bouw. De so-
cialee omstandigheden, de lonen en de werkomstandigheden verbeterden aanzien-
lijk ,, ook geholpen door de allengs beter wordende economie. In 1989 en 1990 be-
vondenn de bouwbonden zich op het hoogtepunt van hun macht. In februari 1990 
werdd opnieuw drie weken gestaakt, met als resultaat invoering van de gemiddeld 
36-urigee werkweek, structurele verbeteringen op het gebied van de arbeidsom-
standigheden,, aanvullende uitkeringen voor WAo'ers, zieken en werklozen en op-
nieuww verbeteringen in de loonstructuur. De bonden toonden over een enorme aan-
hangg te beschikken en zagen kans om in de loop van de actie steeds verder uit te 
breidenn en zo goed als elk conflict te winnen. 
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Hett lijk t erop dat de marges na 1990 ook in de bouwvakbeweging smaller gewor-
denn zijn. De bouw ontkomt niet aan sanering van de bijzonder hoge kosten van de 
socialee zekerheid.96 Ook in de bouw wordt de VUT onbetaalbaar, willen de werkge-
verss flexibele werktijden en bedrijfstijdverlenging en doen uitzendbureaus hun in-
trede.. Intussen groeit het verzet tegen de hoge arbeidskosten, de vele gedetailleer-
dee regelingen in de CAO en de nog steeds bestaande regeling van automatische 
prijscompensatie.. De tegendruk van de werkgeversorganisaties heeft ertoe geleid 
datt de meeste CAO-eisen van de bouwbonden defensieve eisen geworden zijn. 'Geen 
verslechteringg van ...' en 'behoud van ...' zijn rond 1995 gevleugelde woorden aan 
dee onderhandelingstafel geworden. In 1995 werd vijf weken gestaakt voor het be-
houdd van de VUT met uiteindelijk 35.000 geregistreerde stakers. Het resultaat ging 
echterr niet verder dan consolidatie van bestaande afspraken en verzachting, re-
spectievelijkk uitstel van de sanering. Na de staking van 1995 richtten de partijen in 
dee bouw een werkgroep op ter bezinning over de arbeidsverhoudingen. 

Conclusie Conclusie 
Dee bouw is een van de sterkste vakbondssectoren in Nederland. De bouwvakbe-
wegingg vertegenwoordigt de cultuur van de werkvloer. Collectieve actie (door de 
centralee CAO) en individuele belangenbehartiging (door de plaatselijke afdeling) zijn 
steedss de bouwstenen voor het succes geweest. Het voorbeeld van de bouw laat ook 
zienn dat er effectief vakbondswerk mogelijk is in het midden en kleinbedrijf. De 
bouwvakbewegingg wordt echter geconfronteerd met de schaduw van zijn eigen suc-
ces.. De reorganisatie van de sociale zekerheid, de ontwikkelingen van decentrali-
satie,, individualisering en flexibilisering komen hard aan. Het lijk t erop dat de 
bouwvakbewegingg in de verdediging gedrongen wordt. Het beleid van deze bond 
moett dan ook als 'reactief worden getypeerd. 

5.55 WERKGEVERSORGANISATIE S 

Dee verschillende werkgeversorganisaties in de bouwnijverheid (hoofdbedrijf) wer-
kenn samen in het Algemeen Verbond van Bedrijven in de Bouwnijverheid (AVBB). 

Dee lidverenigingen in dit verbond zijn de Vereniging Grootbedrijf Bouw (VG 
Bouw),, het Nederlands Verbond van Ondernemingen in de Bouw (NVOB) en de 
Nederlandsee Vereniging van Wegenbouwers (NVW). De VG BOUW heeft een beperkt 
aantall  leden en kan gezien worden als een kwaliteitsvereniging die vooral georiën-
teerdd is op strategische kwesties, zoals aanbestedingsprocedures, de verdeling van 
bevoegdhedenn binnen de bouwwereld, technologische ontwikkelingen en 
overheidsinvesteringen.. Het NVOB vertegenwoordigt vooral het midden- en klein-
bedrijff  in de bouw, heeft 5000 leden en kent een regionale verenigingsstructuur. 
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Hett NVOB is een echte belangenbehartigende organisatie voor de zelfstandige aanne-
mer.. Het verbond hanteert een kwaliteitslogo — veelvuldig zichtbaar op servicewa-
genss - en treedt op als adviseur voor ondernemers en sociaal-cultureel trefpunt tege-
lijkertijd.. Het schilders- en afwerkingsbedrijf heeft eigen CAO'S, eigen sociale fond-
senn en opleidingsorganen en kent zijn eigen verenigingen. Het functioneren van al 
dezee ambachtelijke werkgeversorganisaties illustreert de goede en dynamische kan-
tenn van het midden- en kleinbedrijf (Van Waarden 1989). 

Sindss de opkomst van het grootschalige bouwen domineert in de bedrijfstak het 
grootbedrijj  f. Maar de organisatie van het midden- en kleinbedrijf is een opkomende 
macht.. Het NVOB is een factor waar terdege rekening mee dient te worden gehou-
den.. Het grootbedrijf is — zoals we gezien hebben — steeds meer een regisserende 
partijj  geworden, die het uitvoerende werk doorgeeft aan anderen. De kleinere be-
drijvenn bouwen en dragen de zorg voor het personeelsbeleid. Het is opvallend dat 
dee onderaannemers nauwelijks vertegenwoordigd worden door het NVOB. De on-
deraannemingsbedrijvenn hebben hun eigen verenigingen, zoals de Confederatie van 
Gespecialiseerdee Aannemers. De CONGA is niet vertegenwoordigd binnen het AVBB 

enn worden door de collega-werkgevers niet toegelaten tot de onderhandelingstafel. 
Hierdoorr heeft de vakbeweging geen kanaal voor CAO-overleg met vertegenwoor-
digerss van de hele bedrijfstak, de onderaannemerij inbegrepen. Wel heeft de vak-
bewegingg de mogelijkheid om een afzonderlijke CAO af te sluiten met de onder-
aannemingsbedrijven.. Dit laatste lijk t onvoordelig voor de werknemers, want op 
dezee manier zal er een goedkope CAO ontstaan met als gevolg dat de hele bouw gaat 
'doorzakken'' naar de onderaannemerij. Een van de problemen met de CAO-onder-
handelingenn in de bouw lijk t de verdeeldheid van de werkgeverspartij in drie groe-
pen:: grootbedrijf, kleinbedrijf en onderaannemingsbedrijf. Het grootbedrijf lijk t 
machtigg maar iss ook kwetsbaar. De kleine bedrijven proberen hun eigen zin te doen 
enn zijn minder kwetsbaar in het geval van stakingen. 

Conclusie Conclusie 

Hett beleid van de werkgeversorganisaties valt evenals dat van de vakbeweging te ty-
perenn als 'reactief. De aannemerswereld vormt net als de bouwvakbeweging een 
hechtee groep en is goed georganiseerd. Waar vroeger het grootbedrijf de hele be-
drijfstakk vertegenwoordigde met zijn voorsprong op het gebied van kennis, contac-
tenn en macht, laten nu ook andere bedrijven van zich horen. De werkgeversach-
terbann raakt hierdoor verdeeld. Dit heeft een negatieve invloed op de arbeidsver-
houdingenn en bemoeilijkt het werk van de vakbeweging. 
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5.66 ARBEIDSVOORWAARDENBELEI D I99O-I998 

InIn de jaren negentig werd tot dusverre vijfmaal een CAO voor het Bouwbedrijf af-
gesloten:: in 1990,1992,1993,1995 en 1997.97 Er werd vier maal een CAO afgesloten 
mett een looptijd van twee jaar en eenmaal met een looptijd van een jaar. Opgemerkt 
zijj  dat de contracdoonstijging in de bouw, gemeten over circa negen jaren, hoger 
ligtt dan die in de meeste industriële bedrijfstakken. De altijd wat hogere looneisen 
inn de bouw worden niet alleen veroorzaakt door de kracht van de vakbeweging en 
dee krapte op de arbeidsmarkt, maar ook door het feit dat de bouw vrijwel geheel 
voorr de binnenlandse markt produceert. Loonstijgingen kunnen doorberekend 
wordenn op de binnenlandse afnemers. In de bouwnijverheid bestaat nog altijd een 
systeemm van automatische prijscompensatie. Kaderlid Cees Haast van de Bouw en 
houtbondd FNV relativeert de hogere loonstijging in de bouw. 'Het is weliswaar de 
intentiee van de vakbeweging om een betere loonstructuur te creëren, maar de wer-
kelijkheidd laat zien dat de brutolonen achterblijven bij de per CAO overeengekomen 
lonen.. De aannemers hebben hiervoor een goed middel tot hun beschikking: iede-
ree keer als zij worden geconfronteerd met een nieuwe CAO-verbetering knabbelen 
zijj  wat af van de reiskostenvergoeding of van de vele andere vergoedingen die gang-
baarr zijn in de bouw. Vroeger konden de werknemers in grote bouwbedrijven zelf 
nogg wat onderhandelen over hun eigen loon. Tegenwoordig is dat er niet meer bij. 
Onzee kadergroep heeft onderzoek gedaan naar de vergoedingen die betaald wor-
denn door de tien grootste bouwbedrijven. Hieruit blijkt dat de best betalende werk-
geverss de laagste reiskostenvergoedingen betalen.' ** 

Dee belangrijkste onderwerpen die de CAO-partijen bezighielden, waren de ver-
vroegdee uittreding, de WAO, de Ziektewet en de arbeidstijden. Daarnaast werd ve-
lee malen gesproken over verbetering van de arbeidsverhoudingen. 

Arbeidsverhoudingen Arbeidsverhoudingen 
Dee werkgevers dringen bij herhaling aan op structurele veranderingen in de CAO. 
Hett AVBB is bezorgd over: 
-- de beperkte productietijd van het bouwbedrijf. Het ziekteverzuim moet omlaag, 

dee arbeidstijden moeten beter worden afgestemd op de werkbare dagen' (in ver-
bandd met de weersomstandigheden). De 'roostervrije dagen, de in de bouw ge-
bruikelijkee vorm van arbeidstijdverkorting, moeten ter discussie worden gesteld; 

-- de hoge loonkosten. Probleem is niet in de eerste plaats het door de werknemer 
ontvangenn loon maar veeleer het verschil tussen bruto- en nettoloonkosten (de 
WIG).. In de bouw zijn te veel bedrijfstakgewijze verzekeringen en collectieve 
regelingen.. Gevolg is een voortdurende versmalling van het draagvlak' en 'on-
eigenlijkee vlucht naar andere bedrijfstakken'. Ook willen de werkgevers van de 
automatischee prijscompensatie af; 
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-- het te strakke keurslijf van de CAO. 'In plaats van alles tot in detail te regelen is 
hett noodzakelijk dat de betrokkenheid van werknemers bij het ondernemen 
moett worden bevorderd en de afstand tussen bedrijfsleiding en medewerkers ver-
kleint,'' schrijft het AVBB op de eerste bladzijde van de eerste werkgeversnota over 
dee jaren negentig." 

Dee Bouw en houtbond FNV wenst: 
-- vermaatschappelijking en modernisering van de bedrijfstak. Dit kan worden ge-

realiseerdd door betere arbeidsomstandigheden, kortere werktijden, meer zeg-
genschapp en meer mogelijkheden voor deeltijdwerk; 

-- herstructurering van de bedrijfstak. De partijen in het bouwproces moeten be-
terr samenwerken. Er mag geen (bouwkundig) werk worden uitbesteed aan be-
drijvenn die niet onder de Bouw CAO vallen. Integratie van de bouw-CAO en de 
UTA-CAO; ; 

-- een grotere betrokkenheid bij het bedrij f. Actieve vakbondsleden dienen' in staat 
gesteldd te worden om invloed uit te oefenen op de naleving van de CAO-afspra-
kenn inzake arbeidsomstandigheden.100 

Zoo te zien lijken de doelstellingen van beide partijen veel op elkaar, maar de weg 
diee wordt gekozen is nogal verschillend. De vakbeweging wil een verdere integra-
tiee van de CAO, meer zekerheid en een betere loonstructuur met minder prestatie-
beloning.. De werkgevers willen deregulering van de CAO en goedkopere arbeids-
voorwaardenn om concurrentie uit andere bedrijfstakken (schoonmaaksector, land-
bouw,, metaalnijverheid) tegen te gaan. Beide partij en willen 'betrokkenheid'. Maar 
dee werkgevers verzuimen om nader aan te geven wat zij hieronder verstaan en de 
vakbewegingg lijk t 'controle' te bedoelen. De partijen praten wel over een grotere be-
trokkenheidd en over andere verhoudingen, maar in de praktijk komt er weinig van 
terecht t 

VervroegdeVervroegde uittreding 

Tijdenss de onderhandelingen van 1993-1994 werd afgesproken dat de vakbonden 
eenn voorstel zouden ontwerpen 'inzake een duurzame vuT-regeling'. Daarbij zou 
moetenn worden overgeschakeld op een kapitaaldekkingssysteem. Net als in de me-
talelektroo is herstructurering van de VUT door de vakbeweging steeds opgeschoven, 
omm dezelfde begrijpelijke redenen en met dezelfde problemen die daaruit voort-
vloeien.. Uiteindelijk is in 1995 na een staking van vijf weken een afspraak gemaakt 
overr verlenging van de vuT-regeling tot het jaar 2000 onder enigszins bijgestelde 
voorwaardenn (latere ingangsdatum). De vakbonden zijn er opnieuw in geslaagd om 
dee pijn te verzachten en overgangsregelingen te creëren. Pas in 1997 werd een pari-
tairee werkgroep ingesteld, die de taak kreeg om een onderzoek te doen. Voorstellen 
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vann werkgeverszijde om na te denken over individuele spaarsystemen (tijdsparen) 
zijnn vooralsnog niet gehonoreerd. Vboruidopend op de invoering van een meer 
omvattendee nieuwe 'oudedagsvoorziening' hebben partijen in 1997 alvast afge-
sprokenn dat werknemers van 55 jaar en ouder kunnen kiezen voor een vierdaagse 
werkweekk van 32 uur. 

ZiektewetZiektewet en WAO 
Evenalss in de metaalnijverheid zijn partijen het eens geworden over collectieve her-
verzekeringg van het WAO-gat bij het bedrijfspensioenfonds. Werkgevers en werkne-
merss dragen elk de helft van de geschatte premiestijging, zij het dat de werknemers 
hett risico dragen als de premiestijging te hoog uitvalt. WAo'ers in de bouw ontvan-
genn sinds 1990 een eindejaarsuitkering. De vakbonden zijn er ook nu nog in ge-
slaagdd deze uitkering te handhaven. De oude bovenwettelijke uitkering (dat is een 
aanvullingg op de 'oude WAO') zal echter worden afgebouwd. 

Overr de Ziektewet zien we in de bouww vrijwel dezelfde schermutselingen als in 
dee metalelektro. De werkgevers, daartoe aangezet door harde taal uit het midden-
enn kleinbedrijf, hebben verschillende keren geprobeerd om sancties in te voeren (in-
leverenn van ADV-dagen bij ziekte). Dit is op zoveel verzet van de vakbondsachter-
bann gestuit dat dergelijke voorstellen nimmer zijn ingevoerd. 

Arbeidstijden Arbeidstijden 
Arbeidstijdverkortingg in de bouw heeft de vorm van roostervrije dagen. In 1990 re-
aliseerdee de vakbeweging een werkweek van gemiddeld 36 uur, waardoor het aan-
tall  roostervrije dagen opliep tot 24 per jaar, waarvan twee voor scholing. Sindsdien 
iss de flexibilisering van de werktijden een steeds terugkerend punt voor de werkge-
vers.. Het gaat daarbij niet alleen om het schuiven met dagen en uren over de sei-
zoenen,, maar ook om langere werkdagen bij piekdrukte, avond- en nachtwerk in 
dee wegenbouw en weekendwerk. In 1997 werd een akkoord gesloten over een vorm 
vann flexibilisering. De begrenzing van de werktijden in de CAO werd enigszins ver-
ruimdd en komt in de buurt van de normen die zijn aangegeven in de Arbeidstijden-
wet.. Bovendien is er meer ruimte gecreëerd om de werktijden vast te stellen op 
ondernemingsniveau.. In dezelfde CAO zijn ook afspraken gemaakt over maatwerk 
opp het gebied van reiskostenvergoeding, ziektekostenvergoeding en gereed-
schapvergoeding.. De werkgever kan nu in gunstige zin afwijken van de CAO, mits 
hieroverr overleg gevoerd wordt met de ondernemingsraad. Om deze voor de 
bouwnijverheidd nieuwe vormen van decentralisatie goed te laten verlopen zijn de 
bevoegdhedenn van de OR wat uitgebreid, via de CAO. Zo kunnen ondernemings-
radenn zich in werktijd laten bijstaan door vakbondskaderleden op de bouwprojec-
tenn of door vakbondsbestuurders. 
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OverigeOverige punten 

Overigee punten liggen vooral op het gebied van betere scholing en betere arbeids-
omstandigheden.. De Bouw en houtbond FNV heeft vanaf 1985 een sterke positie op-
gebouwdd op het terrein van de arbeidsomstandigheden en geldt als voorbeeld bin-
nenn de Nederlandse vakbeweging. Een punt dat nog afzonderlijke vermelding ver-
dient,, is het beleid ten aanzien van uitzendbureaus. Onder grote druk van de 
overheid,, de werkgevers en de uitzendwereld is de vakbeweging akkoord gegaan met 
hethet toestaan van uitzendwerk in de bouw. Het komt erop neer dat uitzendkrachten 
inn de meeste gevallen onder de bouw-CAO vallen. 

Conclusie Conclusie 

Dee vakbeweging in de bouwnijverheid was vooral in de periode 1985-1995 de sterk-
stee partij in de CAO-onderhandelingen. De bonden wisten vrijwel al hun eisen te re-
aliseren.. Rond 1995 werd het moeilijker omdat de kosten voor de oudedagsvoor-
ziening,, ziekte en WAO te hoog geworden waren. Sindsdien lijken de grenzen van 
hethet succes bereikt. De nadruk ligt op het voorkomen van verslechteringen of het 
bedingenn van uitstel. Later dan de industriële vakbeweging oriënteerde de Bouw en 
houtbondd FNV zich op maatwerk en flexibilisering. Mogelijk worden er de komen-
dee jaren meer maatwerk-afspraken gemaakt. De werkgevers zullen daardoor meer 
ruimtee krijgen voor marktgericht ondernemen. De vakbeweging zal afspraken op 
maatt alleen kunnen afdwingen als er een sterkere positie opgebouwd wordt per on-
derneming. . 

5.77 REORGANISATIE S VAN HET VAKBONDSWERK 1995-1998 

All  in de jaren tachtig leefde binnen de Bouw en houtbond FNV de behoefte aan her-
structureringg van de FNV. De trage besluitvorming binnen de vakcentrale, veroor-
zaaktt door controversen tussen de twee grootste bonden AbvaKabo en Industrie-
bondd FNV, werd door de Bouwbond - de derde bond in grootte - als storend en 
contraproductieff  ervaren. In 1987 publiceerden medewerkers van de bond in sa-
menwerkingg met externe deskundigen Het nieuwe huis van de arbeid, waarin werd 
gepleitt voor herstructurering van de FNV, hetzij door een nieuwe clustering van de 
bestaandee bonden, hetzij door een volledige fusie (Hendriks e.a. 1987). De voor-
stellenn vanuit de bouw vonden nauwelijks gehoor bij de andere FNV-bonden. 
Hetzelfdee kan gezegd worden van de pleidooien voor een logischer indeling van 
bedrijfstakken,, bijvoorbeeld samenvoeging van het bouwbedrijf en het bouwin-
stallatiebedrijff  in één bond. In de uitwerking van het uit 1986 daterende programma 
FNVFNV 2000 wilden de belangrijkste bonden niet verder gaan dan het aanwijzen van 
éénn FNV-bond in sectoren waar twee bonden elkaar beconcurreerden. Ook werden 
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afsprakenn gemaakt over een lichte vorm van regionale samenwerking. In de jaren 
tachtigg volgden nog verschillende pogingen tot herstructurering, vooral van wat 
kleineree bonden die over weinig investeringskracht beschikten. Op deze manier ont-
stondenn er van lieverlede drie argumenten voor een verdergaande fusiebeweging: 
groteree doelmatigheid in de individuele belangenbehartiging, meer synergie tussen 
bedrijfstakken/bonden,, vergroting van de investeringskracht in slecht georgani-
seerdee zij het groeiende bedrijfstakken. Daarna bleef het stil aan het fusie- en samen-
werkingsfront.. Achteraf gezien was dit een stilte voor de storm. 

Opp i februari ging FNV Bondgenoten, bundeling van de voornaamste bonden in 
dee marktsector, van start. De Bouw en houtbond FNV stond echter buiten de fusie 
enn reageerde met een mengeling van woede en verbazing. De partners van FNV 
Bondgenotenn lieten echter weten dat de bouw (nog) niet in de fusie betrokken kon 
worden,, omdat de verschillen te groot waren en omdat het proces anders vertraging 
zouu oplopen. Waarom dat zo was, werd niet duidelijk. Kennelijk vond men het 
cultuurverschill  tussen de bouwvakbeweging en de andere bonden onoverbrugbaar. 
Wellichtt speelde ook de van oudsher wat geïsoleerde positie van de bouwvakbe-
wegingg een rol. Hoe het ook zij, de Bouw en houtbond FNV kreeg meer dan ooit de 
roll  toebedeeld die eigenlijk niemand wenst, namelijk van reus op een eiland, be-
wonderdd om zijn kracht, maar afgezonderd van de anderen. 

Inmiddelss zijn de verhoudingen weer wat verzacht en neemt ook de bouw deel 
aann gesprekken over verdere samenwerking, onder meer op het gebied van de indi-
viduelee belangenbehartiging en door gemeenschappelijke investeringen in kanto-
ren.. Ook binnen de Bouw en houtbond FNV zelf werden de nodige veranderingen 
doorgevoerd.. Net als de meeste andere vakbonden bestaat de Bouw en houtbond 
FNVV inmiddels uit bedrijfsgroepen, geleid door een sterk ingekrompen hoofdbe-
stuur.. Bestuurders krijgen de taak om kaderleden te begeleiden, kaderleden krijgen 
meerr bevoegdheden, de regio's wordt gevraagd om planmatiger te werken, sterk-
te/zwakteanalysess te maken en verslag van hun resultaten te doen. 

Conclusie Conclusie 
Dee samenwerking tussen de Bouw- enHoutbond FNV en de andere FNV-bonden 
vertoontt een grilli g patroon. In de jaren tachtig was juist de bouwbond de grootste 
voorstanderr van grotere vakbondseenheid. In de jaren negentig isoleerde de bond 
zich,, de bereidheid om te reorganiseren nam af, de inzet aan de onderhandelings-
tafell  werd reactief. Ondanks het succes aan de CAO-tafel en de machtspositie bin-
nenn de bedrijfstak kreeg de Bouw en houtbond FNV iets van een reus op een eiland. 
Medee om het isolement te doorbreken zijn er afspraken gemaakt over verdere sa-
menwerkingg tussen de Bouw en houtbond FNV en FNV Bondgenoten. 
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5-88 TOEKOMSTBEEL D VAN VAKBOND EN BEDRIJFSTAK 

Iss de Bouw en houtbond FNV een Vakbond voor het aannemingsbedrijf' of een vak-
bondd voor 'bouwen en wonen'? In 1993 publiceerde de bond een strategisch rapport 
onderr de ambitieuze titel Bouwkolom in beweging. In dit rapport werden mogelijkhe-
denn onderzocht voor herstructurering van het CAO-overleg en voor het versterken 
vann het vakbondswerk zowel naar beneden (onderaanneming) als naar boven (archi-
tecten).. Ook het aannemingsgrootbedrijf sprak begin jaren negentig de wens uit om 
'dee hele bouwkolom in handen te krijgen. We mogen constateren dat de (grote) 
aannemerss hierin beter geslaagd zij n dan de vakbeweging. Een gedeelte van de Neder-
landsee aannemers heeft zich ontwikkeld tot bouwheer. Deze aannemers werken sa-
menn met architecten, ontwikkelaars en financieringsmaatschappijen en treden daar-
bijj  op als coördinerende partij. Daarbij worden de minder interessante en arbeids-
intensievee werkzaamheden uitbesteed aan onderaannemers. De aannemer in de rol 
vann bouwheer biedt dus niet langer 'arbeidscapaciteit' aan zoals de ouderwetse aanne-
merr dat deed, maar ontwikkelt zelfstandig een product. Het 'aannemen van werk' 
maaktt dus plaats voor marktgericht ondernemen. De directeur van Wilma Neder-
land,, Wilgenhof, voorziet voor zij n eigen bedrijf een nog verdere marktverbreding.101 

'Dee terugtrekkende beweging van de overheid uit de sociale woningbouw schept 
nieuwee kansen voor particuliere bouwmaatschappijen. Wilma Nederland consta-
teertt dat 15% van de kosten van een woning in 'de financiering' zit. Dit deel van de 
bouwomzett komt terecht bij projectontwikkelaars, banken, verzekeringsmaat-
schappijj  en hypotheekverschaffers. Voor een grote bouwmaatschappijen als de on-
zee is dit een interessante markt. Onze core-business is niet langer "bouwen", maar 
hett "aanbieden van woonvoorzieningen". Ons personeelsbestand zal in de toekomst 
medee door deze ontwikkeling anders van samenstelling zijn.' 

InIn figuur 5.1 worden de verschillende fasen die het bouwproces heeft doormaakt, 
nogg een keer samengevat en afgezet tegen een daarbij passende vakbondskoers. 

Hett lijk t erop dat de vakbeweging in Bouwkolom in bewegingwei de vraag naar haar 
kerndoell  heeft gesteld, maar een keuze Vakbond voor het aannemingsbedrijf of 
Vakbondd voor bouwen en bewonen' is niet gemaakt. Het ziet ernaar uit dat de bouw-
vakbewegingg in de herpositionering van de bedrijfstak is meegegaan met de eigen 
klassiekee aanhang. Hierdoor zijn de vakbonden nog meer dan vroeger de belangen-
behartigerss voor het aannemings- en onderaannemingsbedrijf geworden en zijn zij 
alss het ware naar de onderkant van de bedrijfskolom gezakt. Tegelijkertijd werd ver-
zuimdd om te investeren in het innovatieve deel van de bedrijfstak. 

Doorr zelf niet tijdig strategische keuzes te maken loopt de nu nog sterke bouw-
vakbewegingg het risico dat haar positie wordt verzwakt. Er doen zich in dit verband 
verschillendee problemen voor. In de eerste plaats wordt de vakbondscontrole op het 
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FiguurFiguur  $.1 Van ambacht tot gespecialiseerd en kennisintensief bouwbedrijf, ontwikkelingsfasen 

inin  het bouwbedrijf 

niveauu van de bedrijfstak verder bemoeilijkt door de marktwerking in de sociale 
zekerheid.. Hierdoor is een krachtig instrument voor de vakbeweging (administra-
tiee en ooit zelfs de uitbetaling van de w , de Ziektewet, het vakantiegeld en de 
vorstverletuitkering)) geleidelijk aan verdwenen. In de tweede plaats zien we een pro-
cess van fragmentatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In de derde plaats wor-
denn kansen gemist in het innovatieve deel van de bedrijfstak. Op het tweede en der-
dee punt zullen we hier nader ingaan. 

Aann de onderkant van de arbeidsmarkt wordt de bouwvakbeweging geconfron-
teerdd met afbrokkelende arbeidsvoorwaarden en afbrokkelende invloed. Na de op-
komstt van de onderaannemerij zien we thans een groeiend aantal zelfstandige 
ondernemerss op de bouwplaats. Voorts zien we ook de uitzendbureaus hun intree 
doenn in de bouw. En ten slotte is er sprake van toenemende (prijs)concurrentie door 
kleinee bedrijven die uit andere sectoren afkomstig zijn: landbouwbedrijven drin-
genn door in de wegenbouw, kleine metaalbedrijven nemen bouwkundige activitei-
tenn aan. Dit type bedrijven houdt zich gewoonlijk niet aan de dure bouw-CAO. Met 
namee de opkomst en uitbreiding van het aantal zelfstandige ondernemers lijk t een 
onomkeerbaree tendens. In bijvoorbeeld Groot-Brittanniè" bestaat de beroepsbevol-
kingg in de bouwnijverheid al voor de helft uit zelfstandigen. Het Sociaal Fonds 
Bouwnijverheidd schat het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de 
Nederlandsee bouwnijverheid op 23.000 personen en voorziet een verdere stijging. 

Hett hoofdbestuur van de Bouw en houtbond FNV is zich bewust van de moei-
lijkerr wordende omstandigheden en probeert naar verschillende kanten de in-
vloedssfeerr uit te breiden door het aanbieden van specifieke vormen van belangen-
behartigingg per doelgroep. Gezegd moet worden dat de aanhang van de FNV-bond 
ditt streven niet altijd steunt. Om zelfstandige beroepsbeoefenaren naar de vakbe-
wegingg toe te halen, stelde het bestuur van de Bouw en houtbond FNV in 1997 voor 
omm zzp'ers als lid te accepteren.102 Vooralsnog is dit voorstel door de leden afgewe-
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zen.. Volgens CAO-onderhandelaar Dick van Haaster groeit onder de achterban lang-
zaamm maar zeker het besef dat kleine zelfstandigen bij de bouwvakbeweging horen. 
Eenn deel van de zelfstandigen is ook lid. De vakbeweging zou zich nuttig kunnen 
makenn door het aanbieden van specifieke diensten, bijvoorbeeld advisering op het 
gebiedd van verzekeringen, Arbo en pensioenen.103 

Eenn nieuw terrein waar de bouwvakbeweging haar invloed kan uitbreiden, is het 
kennisintensievee bouwbedrijf. Hiertoe behoren architectenbureaus, bouwmanage-
mentbureaus,, kostenbureaus, constructiebureaus, woningcorporaties en bedrijven 
diee zich toeleggen op planmatig onderhoud en beheer. Een deel van deze bedrijven 
onderhandeltt met de vroegere Dienstenbond en hoort inmiddels tot de invloeds-
sfeerr van FNV Bondgenoten. Ook sommige industrie- en installatiebedrijven kun-
nenn tot de bouwbedrijfstak gerekend worden. Dan zijn er de startende bedrijven 
diee gebruik maken van nieuwe technieken of nieuwe materialen en die door hun 
toepassingsgebiedd tot de bouww gerekend kunnen worden. Te denken valt bijvoor-
beeldd aan leveranciers van sport- en kunststofvloeren, technische en bouwkundige 
beveiligingg en servicebedrijven ten behoeve van gebouwen. En ten slotte zij n er tech-
nischee bedrijven die worden losgemaakt uit overheidsdiensten als Bouw en 
Woningtoezicht.. Voor dit type bedrijven is de Bouw CAO niet interessant, net zo 
minn als enige andere bedrijfstak-CAO. Een vernieuwende strategie zou kunnen zijn 
omm kennisintensieve, innovatieve en in technologische zin gespecialiseerde be-
drijvenn in en rond de bouwnijverheid te benaderen met arbeidsvoorwaarden-
regelingenn op maat. Omdat het dezelfde vakbond is die bij de verschillende typen 
bedrijvenn aan tafel zit kan er synergie optreden tussen de arbeidsvoorwaarden, het 
arbeidsprocess en de managementstijl van de meer klassieke bouwbedrijven en de 
kennisintensievee bedrijven. Uiteindelijk kan dit ook voor de werknemers voorde-
lenn opleveren in de zin van loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Met andere woor-
denn de bouwnijverheid wordt wat minder een eiland. 

Conclusie Conclusie 

Hoewell  de Bouw en houtbond FNV de nodige studie heeft laten verrichten naar de 
toekomstt van de bedrijfstak en de toekomst van de CAO, zijn er nooit echte keuzes 
gemaakt.. Gevolg is dat de bond van twee kanten bedreigd wordt. Aan de onder-
kantt van de arbeidsmarkt brokkelen de arbeidsvoorwaarden en wellicht ook de vak-
bondsaanhangg af. Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt wordt de aansluiting ge-
mist.. Per saldo wordt het draagvlak onder de bouwvakbeweging kleiner. Een nieu-
wee oriëntatie op innovatieve bouwbedrijven zou kunnen helpen. Een fusie of een 
vormm van samenwerking tussen de Bouw en houtbond FNV en FNV Bondgenoten 
kann helpen, omdat veel innovatieve bouwbedrijven nu nog tot de dienstensector of 
dee industrie gerekend worden. 
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5.99 STRATEGISCHE LAKMOESPROEF 

Terr afsluitingg van dit hoofdstuk zuilen we de balans opmaken ten aanzien van het 
arbeidsvoorwaardenbeleidd in de bouwnijverheid. De praktijk van de Bouw en hout-
bondd FNV wordt getoetst aan het strategisch instrumentarium zoals geformuleerd 
inn paragraaf 1.6 van deze studie. 

Marktpositie Marktpositie 
'Wat'Wat valt te zeggen over de aanwezigheid van de Bouw en houtbond FNV ten opzichte 
vanvan zijn concurrenten en tegenspelers?' 
Mett een organisatiegraad van 40% kan de marktpositie 'sterk' genoemd worden. 
Bovendienn ondervindt de Bouw en houtbond FNV nauwelijks concurrentie van an-
deree vakbonden. 

Dee Bouw en houtbond FNV verliest echter leden en de organisatiegraad, die tus-
senn 1984 en 1996 steeds was gestegen, is aan het dalen. De sterke marktpositie wordt 
bedreigdd door reorganisatie van de uitvoering der sociale zekerheid en door veran-
deringg van de bedrijvigheid. Aan de onderkant van de bouwkolom wordt de markt-
positiee aangetast door groei van het aantal zelfstandige bedrijfsbeoefenaars. Aan de 
bovenkantt slaagt de bond er onvoldoende in om aansluiting te vinden bij de inno-
vatievee bedrijven. 

UitvoerendUitvoerend vermogen 
'Is'Is  de Bouw en houtbond FNV in staat om binnen het kader van de aangegeven doelen 
plannenplannen te maken, deze plannen uit te voeren en te evalueren?' 
Hett uitvoerend vermogen valt te typeren als 'integraal'. De grote investeringskracht, 
dee sterke positie in de bedrijfstaken het grote aantal kaderleden maken van de Bouw 
enn houtbond FNV een bijzonder sterke organisatie. De bond heeft de reputatie van 
degelijkheidd en is consequent in het uitvoeren van gemaakte plannen. Dat geldt in 
hett bijzonder voor het controleren van gemaakte CAO-afspraken. De Bouw en hout-
bondd FNV is uitstekend in staat om zijn leden te mobiliseren voor acties en geniet 
groott gezag bij werkgevers en overheid. 

PositiePositie van de CAO als product 
'Wat'Wat valt er in de bouwnijverheid te zeggen over depositie van de CAO ten opzichte van 
andereandere arbeidsvoorwaarden?' 
Dee positie van de CAO valt te typeren als 'centraal', hetgeen betekent dat de ar-
beidsvoorwaardenvormingg uitsluitend verloopt via de collectieve onderhandelin-
gen.. De CAO is voor de meeste werknemers een bekend en voor de werkgevers een 
erkendd instrument. De Bouw en houtbond FNV is er door het houden van acties op 
dee werkvloer in geslaagd om erkenning te krijgen als dé organisator van het CAO-
beleid.. De bouw-CAO heeft dan ook de allure van een A-merk. 
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Well  is het nodig om het CAO-beleid kritisch te evalueren. Het blijkt moeilijk om 
nogg nieuwe, aansprekende verbeteringen af te dwingen en de vraag doet zich voor 
off  er met een reactief CAO-beleid nog veel nieuwe leden kunnen worden gewonnen. 
Ookk heeft de bond weinig ervaring met nieuwe CAO-configuraties die in andere be-
drijfstakkenn van zich doen spreken, zoals de CAO a la Carte. 

Kennisorganisatie Kennisorganisatie 

'Is'Is de Bouw en houtbond FNV in staat om interne en externe informatie te vergaren, te-

gengen elkaar ofte wegen en er gebruik van te maken?' 

Hett beleid op dit terrein kan getypeerd worden als 'kennis-passief. Het commu-
nicerenn met de eigen leden gaat de Bouw en houtbond FNV goed af, maar de voel-
hoornss van de bond lijken te zeer naar binnen gericht. De sterke en traditioneel in-
gesteldee aanhang van de bond is geneigd om door te gaan op de ingeslagen weg. De 
bouww wordt daarom in deze studie getypeerd als 'een reus op een eiland'. Deze ter-
minologiee slaat niet alleen op dee zeer bijzondere sector met zijn kleurrijke onderne-
merss en zijn unieke arbeidsproces, maar ook op de bond zelf. De Bouw en hout-
bondd FNV wil zich in samenwerking met andere FNV-bonden verder ontplooien en 
will  dus wel van dat eiland af. Het zal veel moeite kosten om de authentieke belangen-
behartigingg en de eigen verenigingscultuur vast te houden en tegelijkertijd de deur 
openn te zetten voor vernieuwing. 

Dee partijen in de bouwnijverheid hebben zelf al lang geleden een instituut voor 
dataverzamelingg opgericht, het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, en 
zijnn uitstekend geïnformeerd over de ontwikkeling van de bedrijfstak en aangren-
zendee sectoren. Er bestaat dus een goede bron, die in staat moet zijn om voor alle 
gewenstee informatie te zorgen. De indruk bestaat echter dat de Bouw en houtbond 
FNVV hier weinig mee doet. 

Opp het gebied van gespecialiseerde kennis, bijvoorbeeld van de sociale verzeke-
ringen,, heeft de Bouw en houtbond FNV een goede traditie. De snelle veranderin-
genn op dit terrein maken het echter steeds moeilijker om met grote aantallen vrij-
willigers,, dat wil zeggen in de plaatselijke afdelingen te werken. 

OnderscheidendOnderscheidend vermogen 

'Slaagt'Slaagt de Bouw en houtbond FNV erin om strategische veranderingen in de arbeidsor-

ganisatieganisatie en op de arbeidsmarkt te vertalen in strategisch arbeidsvoorwaardenbeleid?' 

Hett onderscheidend vermogen op het gebied de arbeidsorganisatie kan als 'diffuus' 
wordenn getypeerd. Door het specifieke karakter van het bouwproces is de vakbe-
wegingg er nooit in geslaagd om een goede vorm te vinden voor vakbondswerk in de 
onderneming.. De controlerende invloed op het arbeidsproces moest daarom gere-
aliseerdd worden via collectieve, bedrijfstakgewijze acties. Dankzij de grote kracht 
vann de organisatie is de Bouw- en 'Houtbond FNV daar soms in geslaagd. Zo kon 
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dee organisatie gedijen in de periode van flexibilisering en uitbesteding van werk en 
werdenn succesvolle acties gevoerd voor betere arbeidsomstandigheden. De vakbond 
heeftt zich echter te veel afzijdig gehouden op het terrein van bedrijfsontwikkeling, 
technologiee en organisatie en is onvoldoende georiënteerd op innovatie. 

Hett onderscheidend vermogen op het gebied van de arbeidsmarkt noem ik 'con-
trolerend'.. De vakbonden in de bouw nemen deel aan een reeks van paritaire be-
sturenn op sectoraal niveau. Er gebeurt weinig op de arbeidsmarkt zonder de in-
stemmingg van de FNV-bond. ook is er sprake van een goede aansluiting bij de nieu-
wee instroom van werknemers in de bedrijfstak. Het ledenbestand van de Bouw en 
houtbondd FNV is relatief jong. de invloed op de arbeidsmarkt is echter weinig in-
novatief. . 
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Toekomstbeeldd van de klapstoelwerknemer 
Hett  arbeidsvoorwaardenbeleid in de uitzendbranche104 

6.11 DEFINIËRIN G VAN DE BEDRIJFSTAK 

Mett circa 800.000 personen per jaar die uitzendwerk verrichten, is de uitzend-
branchee de grootste en waarschijnlijk de bekendste bedrijfstak van Nederland. 
Uitzendkrachtenn werken overal: ze vallen in bij ziekte, vervangen bij zwangerschap 
off  vangen de piekdrukte op. In veel bedrijven blijf t het echter niet bij 'piek en ziek', 
maarr zijn uitzendkrachten een structureel verschijnsel geworden. In magazijnen en 
montagehallenn werken meer uitzendkrachten dan vaste krachten. Bedrijven vinden 
hett kennelijk eenvoudiger om inpakkers, monteurs en heftruckchauffeurs van het 
uitzendbureauu te betrekken dan hen zelf in dienst te nemen. 

Vanuitt het uitzendbedrijf zelf bekeken is de branche betrekkelijk overzichtelijk. 
Hett CBS (1998) schat het aantal uitzendbedrijven in Nederland op 400, met in to-
taall  tegen de 2700 vestigingen. Samen hebben de uitzendbureaus 14.000 medewer-
kerss voor de acquisitie, de bemiddeling en de bedrijfsadministratie. Deze personen, 
dee Vaste werknemers*, werken dus niet als uitzendkracht bij een inlenend bedrijf, 
maarr op de kantoren van de uitzendbureaus zelf. Zij hebben een eigen CAO, die in 
dezee studie overigens buiten beschouwing blijft . 

Dee 800.000 uitzendkrachten werken verspreid over vrijwel alle sectoren en zijn 
heell  moeilijk in kaart te brengen. In de meeste bedrijven werken uitzendkrachten 
enn anderen door elkaar. De uitzendkrachten blijven vaak lange tijd op dezelfde af-
deling,, worden dikwijls volgens de CAO van het inlenend bedrijf betaald, volgen de-
zelfdee vakcursussen en stromen vroeg of laat door naar een vast dienstverband met 
dee inlenen Met andere woorden: de verschillen tussen uitzendkrachten en vaste krach-
tenn zijn niet altijd even groot. In deze studie zijn wij in de eerste plaats geïnteres-
seerdd in uitzendkrachten die min of meer permanent werkzaam zijn in indus-
triebedrijven.. Om deze groep nader te definiëren zijn enige kerngegevens nodig over 
uitzendarbeidd in zijn algemeenheid. Deze gegevens worden jaarlijks verstrekt door 
dee Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).10Ï 

Dee Nederlandse uitzendmarkt wordt gedomineerd door grote bedrijven zoals 
Randstadd en Start. De meeste uitzendbedrijven zijn aangesloten bij de ABU. De ABU 
heeftt 244 leden (inclusief zo'n 100 aspirant-leden), die samen goed zijn voor 85% 
vann de binnenlandse omzet. De meeste uitzendkrachten vallen onder de 'CAO voor 
uitzendkrachten'' die wordt afgesloten tussen de ABU en een drietal vakbonden: FNV 
Bondgenotenn (voor 1998 de FNV Dienstenbond), de Dienstenbond CNV en De Unie. 
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Omm hoeveel uitzendkrachten gaat het nu precies en hoeveel banen zijn dat? In 1998 
werdenn circa 800.000 personen een of meerdere keren uitgezonden. Deze personen 
werktenn met elkaar 372 miljoen uren, dat wil zeggen gemiddeld 465 uren per per-
soonn of 13 volledige werkweken per jaar. Uitzendkrachten zijn dus vaak parttimers 
off  zij werken slechts gedurende een deel van het jaar. De uitzendbranche vertegen-
woordigdewoordigde in 1998 4,5% van de totale werkgelegenheid in Nederland Dit betekent 
datt er iedere dag gemiddeld 294.000 uitzendkrachten aan het werk zijn. 

Dee ABU houdt in globale termen bij wat voor type werk er wordt gedaan. Dit le-
vertt al jarenlang een min of meer constante verdeling op over de volgende sectoren 
off  werksoorten: industrieel 51%, administratief 37%, technisch 8% en medisch 4%. 
Dezee indeling is voor onze studie slechts gedeeltelijk bruikbaar. De ABU telt 'han-
del'' en 'horeca' bij 'industrieel'. Aan de andere kant wordt 'technisch' personeel apart 
geteld,, terwijl deze werknemers (constructeurs, tekenaars) vaak in industriebedrij-
venn werkzaam zijn. Uitzendkrachten die 'administratieve' werkzaamheden verrich-
tenn worden door de ABU niet ingedeeld in sectoren. Dat heeft ook weinig zin, om-
datt secretaresses en telefonisten niet aan sectoren zijn gebonden. Een voorzichtige 
schattingg levert op dat er in de jaren negentig dagelijks 70.000 a 80.000 uitzend-
krachtenn aan het werk waren in de Nederlandse industrie. Dat is 7 tot 8% van de 
totalee industriële werkgelegenheid. Het percentage uitzendkrachten in de industrie 
ligtt dus veel hoger dan in andere sectoren. 

Hoee snel stromen uitzendkrachten door? Deze vraag is essentieel voor een na-
deree definiëring van de door mij onderzochte sector, maar ook voor het arbeids-
voorwaardenbeleid.. Als alle uitzendkrachten in korte tijd zouden doorstromen naar 
vastt werk, dan zou de vakbeweging waarschijnlijk geen aandacht aan het verschijn-
sell  uitzendarbeid besteden. In dat geval zouden de uitzendkrachten door de vak-
bondd kunnen worden opgevangen in de bedrijven waar zij naar toe stromen. Het 
verrichtenn van uitzendwerk zou niet meer dan een soort introductie- of startperio-
dee betekenen. 

Dee werkelijkheid laat echter zien dat een grote groep uitzendkrachten niet snel 
off  helemaal niet doorstroomt naar een vaste baan. Uit eigen onderzoek van de ABU 
blijk tt dat in 1998 33% van de uitzendkrachten een vaste baan vond. De uitzendbu-
reauss zijn niet ontevreden over dit cijfer en beroepen zich op hun bijdrage aan de 
(permanente)) arbeidsvoorziening. Dat is terecht, maar het neemt niet weg dat een 
hoogg percentage (van een groep van 800.000 personen!) langere tijd blijf t aange-
wezenn op tijdelijk werk. Willen de uitzendkrachten dat zelf? Deels wel, deels niet. 
Volgenss de ABU zoekt 52% van alle instromende uitzendkrachten niet naar een vas-
tee baan, hoewel een minderheid van deze groep toch binnen een jaar een vaste baan 
vindt.. Er is echter ook een groep uitzendkrachten die wel op zoek is naar vast werk, 
maarr die daar niet in slaagt. Samenvattend en de ABU-cijfers volgend kunnen we de 
volgendee onderverdeling maken. 
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Doorstromerss binnen een jaar: 33% 
Zoektt geen vast werk en vindt geen vast werk: 40% 

Zoektt vast werk, maar vindt het niet: 27% 

FiguurFiguur  6. i Verdeling van uitzendkrachten naar de snelheid van doorstromen 
BRON::  ABU 1998 

Eenn niet gepubliceerd onderzoek van FNV Bondgenoten bij Océ, Nedcar en Xerox, 
eveneenss daterend uit 1998, laat een veel hoger percentage uitzendkrachten zien dat 
opp zoek is naar een vast contract. Van de 150 geënquêteerden is 84% op zoek naar 
eenn vaste baan bij het bedrijf waar ze op dit moment werkzaam zijn. Ook een eer-
derr onderzoek van de FNV106 in industriebedrijven laat een hoog percentage zien in 
dee categorie 'zoekt vast werk, maar vindt het niet'. Het verschil tussen de onder-
zoeksresultatenn van de ABU en de FNV valt op de volgende manier te verklaren. De 
FNVV heeft zich beperkt tot (hoofdzakelijk) lagere fabrieksfuncties. Het gaat hier om 
werkzaamhedenn die zowel door vaste als door flexwerkers worden verricht. De vas-
tee krachten hebben over het algemeen betere arbeidsvoorwaarden, betere kansen op 
doorstromingg naar een andere functie in het bedrijf en meer zekerheid. Er is dus 
sprakee van een zekere hiërarchie in deze bedrijven en afdelingen, waarbij de 
uitzendkrachtenn op de onderste sport van de ladder staan. 

Dee indruk bestaat dat er binnen de Nederlandse industrie een groot aantal per-
sonenn min of meer permanent afhankelijk is van uitzendbureaus. Hoe groot deze 
groepp precies is, valt moeilijk te zeggen. OR-leden in de industrie rapporteerden al 
inn de jaren tachtig de aanwezigheid van tientallen, soms honderden uitzendkrach-
tenn in hun bedrijf, die niet of slechts zeer langzaam doorstromen naar vast werk. In 
dee jaren negentig blijkt de situatie nauwelijks te zijn veranderd. Het gaat voorna-
melijkk om laagopgeleide werknemers en om jongeren met een afgebroken school-
opleidingg die permanent werkzaam zijn in hetzelfde industriële bedrijf, op dezelf-
dee werkplek en die desondanks niet doordringen tot het vaste personeel, dan wel 
omm werknemers die soms van werkgever/uitzendbureau wisselen en vervolgens te-
rugkerenn naar plaatsen waar zij al eerder gewerkt hebben. Een voorzichtige schat-
tingg levert voor de industrie een vaste kern op van 20.000 uitzendkrachten, die twee 
tott vijf jaar op dezelfde plek werkzaam zijn. Aan de vooravond van de invoering 
vann de Wet Flexibiliteit en Zekerheid spoorden de vakbonden in verschillende be-
drijvenn uitzendkrachten op, die ondanks tien tot vijftien dienstjaren geen pensioen 
haddenn opgebouwd en die nauwelijks verzekerd waren. 

Eenn heel andere groep uitzendkrachten die herkenbaar is binnen de industrie, 
bestaatt uit tekenaars, constructeurs en icr-personeel. Deze werknemers zijn kans-
rijkk op de arbeidsmarkt en hebben meestal een vaste aanstelling bij een gespe-
cialiseerdd uitzendbureau. Het uitzendbureau detacheert deze werknemers naar vas-
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tee klanten waar zij gewoonlijk voor de duur van een project verblijven. Deze groep 
vann hoger opgeleide uitzendkrachten is door de aard van werk en opleiding mo-
bielerr en lijk t in meerderheid tevreden over de status van uitzendkracht. We kun-
nenn hier zeker niet van een probleemgroep spreken, hoewel uiteraard ook deze per-
sonenn hun wensen hebben. De vakbonden rekenen het tot hun taak om de belan-
genn te behartigen van alle uitzendkrachten. Degenen die langere tijd uitzendwerk 
verrichtenn en een zwakke positie op de arbeidsmarkt innemen, vormen een speci-
fiekee aandachtsgroep. De in 1999 ingevoerde wetgeving Flexibiliteit en zekerheid 
enn de Wet Allocatie Aarbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) is in belangrijke 
matee bedoeld om de rechtspositie van deze groep te verbeteren. 

Voorr deze studie moeten we de brede en gevarieerde branche van de uitzendar-
beidd wat inperken. Wij zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in de werk- en levens-
omstandighedenn van uitzendkrachten die langdurig (twee jaar of meer) werkzaam 
zijnn in de industrie en in overige technische bedrijfstakken. Hoewel het een inte-
ressantt terrein is, zullen we ons niet wagen aan de complexe juridische status van 
uitzendkrachtenn en andere flexwerkers en evenmin aan een gedetailleerde beschrij-
vingg van de regelgeving op het gebied van flexibiliteit en zekerheid. Alleen aspec-
tenn die onmisbaar zijn om het gedrag van de partijen te verklaren en de werk/leef-
situatiee van de uitzendkrachten te belichten komen ter sprake. 

6.22 ECONOMISCHE SITUATI E VAN DE BEDRIJFSTAK 

Rondd 1990 bedroeg de gezamenlijke omzet van de uitzendbureaus in Nederland 5 
miljardd gulden. In het economisch zwakke jaar 1993 daalde de omzet naar 4,7 mil-
jardd om vervolgens te groeien tot 13 miljard in 1998. Ook het aantal uitzendkrach-
tenn per dag is tussen 1993 en 1996 verdubbeld. In die jaren hebben de meeste uit-
zendbureauss uitstekende resultaten geboekt. Bedrijven gingen voor recordbedragen 
naarr de beurs, werden verkocht of gingen internationale samenwerkingsverbanden 
aan.. Al met al tekende zich een krachtige top af van snel groeiende en meestal 
internationaall  georiënteerde bedrijven. Figuur 6.1 toont het omzetaandeel als per-
centagee van de totaal door FUxmarkt getraceerde omzet over 1998 van 13,8 miljard. 

1.. Randstad 

2.. Start 
3.. Vedior 
4.. Adecco 

5.. Unique 

38,6 6 
16,6 6 
10,2 2 

6,2 2 
4,4 4 
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Verderee groeimogelijkheden zullen onder meer afhangen van de plaats die de uit-
zendbureauss kunnen verwerven als complete 'leveranciers van personeelsdiensten'. 
Tott nu toe wordt de meeste omzet behaald door grote aantallen uitzendkrachten 
voorr korte tijd ter beschikking te stellen aan een groot aantal klanten. Dezelfde uit-
zendkrachtt wordt (gemiddeld) meerdere keren per jaar uitgezonden. De gemid-
deldee uitzending duurt vijf tot zes weken. De uitzendbureaus moeten dus bestaan 
vann een vrij intensieve dienstverlening. Het is mogelijk dat de aard van de dienstver-
leningg voor de hele branche zal gaan veranderen. Het is ook mogelijk dat een aan-
tall  belangrijke spelers op de markt zich nader zal profileren. 

Dee volgende kansen en bedreigingen doen zich voor: 

-- De uitzendbureaus hebben na 1993 sterk geprofiteerd van de gunstige conjunc-
tuurontwikkeling.. Een teruglopende conjunctuur zal onmiddellijk gevolgen heb-
benn voor het aantal uitzenduren en tot omzetdaling leiden. Dit probleem heeft 
zichh aan het begin van de jaren tachtig voorgedaan. Ook aan het begin van de ja-
renn negentig werd de uitzendbranche getroffen door een snel omslaande conjunc-
tuur.. Door het aanbieden van innovatieve producten (detacheringsconstructies, 
hethet schillenmodel) kunnen de grote uitzendbureaus in de markt blijven. 

-- Grote klanten worden kosten- en kwaliteitsbewuster en proberen hun behoefte 
aann tijdelijke arbeid te stroomlijnen.107 Sommige klanten proberen zelf te voor-
zienn in tijdelijk personeel of streven naar andere vormen van flexibele inzet-
baarheid.108 8 

-- Kleine klanten en klanten die behoefte hebben aan eenvoudige arbeid, bijvoor-
beeldd tuindersbedrijven, dwingen de uitzendbureaus tot prijsconcurrentie. Ge-
volg:: sommige uitzendbureaus proberen de nieuwe CAO-afspraken met de vak-
bondenn te ontlopen of door de marges van nieuwe regelgeving te glippen. De 
werkgeversverenigingg NBBU profileert zich met een goedkopere CAO. 

-- De vakbonden willen zich profileren naar hun potentiële leden in de uitzend-
branchee door de uurlonen te verhogen. Ook wordt in steeds meer bedrijfstak-
kenn afgesproken dat uitzendkrachten hetzelfde loon dienen te ontvangen als de 
vastee krachten.109 

-- Zowel de vakbeweging als de overheid streven naar een structureel betere rechts-
positiee van de uitzendkrachten. Met de invoering van de Wet Flexibiliteit en 
Zekerheidd zullen uitzendbureaus (meer) moeten betalen voor zaken die ook in 
anderee bedrijfstakken van toepassing zijn: opleidingskosten en pensioenen. 

-- Er zijn nog goede mogelijkheden voor internationalisatie (Goldschmeding 
1998).. In grote landen als Duitsland worden de belangrijkste taboes op 'Zeitar-
beit'' doorbroken. Ook lijk t de vakbeweging in diverse Europese landen haar ver-
zett tegen flexibilisering op te geven. Dit schept kansen voor de internationaal ge-
organiseerdee uitzendbedrijven. 
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-- Grote internationale klanten als Philips doen het liefst zaken met een of enkele 
uitzendbureaus,, die daarmee de positie van regisseur op wereldwijde schaal kun-
nenn verwerven in ruil voor hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en eventuele kwan-
tumkorting. . 

-- Op nationale schaal kunnen goede uitzendbureaus zich onderscheiden door 
geïntegreerdee dienstverlening aan vaste klanten. Voorbeelden: het opzetten en 
onderhoudenn van arbeidspools of mobiliteitscentra, het uitvoeren van werving 
enn selectie, dienstverlening gericht op bijzondere groepen (wAo'ers), het voor-
zienn in opleidingen, het bieden van specifieke deskundigheid op het terrein van 
dee sociale wetgeving. 

-- Er liggen goede mogelijkheden voor (tijdelijke) personeelsvoorziening in top-
segmenten:: artsen, leraren, icr-personeel, leidinggevenden, commercieel perso-
neell  e.d."° Bij Randstad wordt overwogen om de onderneming op te splitsen 
naarr meerdere segmenten."1 Al eerder werd de onderneming opgedeeld in werk-
maatschappijen,, die actief zijn op een deel van de markt. 

Conclusie Conclusie 

Dee uitzendbranche bevindt zich in een complexe omgeving. Aan de ene kant is het 
aantrekkelijkk om te profiteren van de marges in de regelgeving en van de ruime ar-
beidsmarktt die voor sommige personeelscategorieën ook in 1999 van toepassing was. 
Uitzendbedrijvenn die zich door deze strategie laten leiden zullen zich blijven rich-
tenn op het beschikbaar stellen van goedkope 'uurloners' of'dagloners'. Aan de an-
deree kant is het voor goed geoutilleerde uitzendbedrijven aantrekkelijk om zich te 
richtenn op de kwaliteitsmarkten. Bedrijven die deze markten betreden, zullen zich 
moetenn profileren op kwaliteit, dienstverlening en sociale acceptatie. Dit vraagt om 
expertisee op drie terreinen. Het eerste terrein is de kennis van het productieproces 
vann de klant en de daarvan afgeleide behoefte aan beroepskwalificatie. Het tweede 
iss de kennis van het moderne p&o-beleid. Het derde terrein betreft de ar-
beidsvoorwaardenn neergelegd in wetgeving en CAO'S. De uitzendbureaus staan dus 
voorr de keuze: concurreren op kosten of op kennis. 

6.33 VERANDERIN G VAN HET ARBEIDSPROCES 

Dee oorsprong van de uitzendarbeid is opvangvan piekdrukte en vervanging bij ziek-
tee ('piek en ziek'). In de loop van de tijd zijn echter steeds nieuwe motieven ont-
staann om uitzendkrachten in te zetten. In onzekere tijden nemen de bedrijven veel 
uitzendkrachtenn aan om, als het slechter gaat, collectief ontslag van vaste werkne-
merss te voorkomen en dure afvloeiingsregelingen te ondopen. In de industrie heeft 
hett uitzendbureau een structurele positie verworven sinds de bedrijven onderscheid 
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makenn tussen kerntaken en perifere taken. Zo hebben veel industriebedrijven het 
ontwerpenn en verkopen van industriële producten als kerntaak aangewezen. Deze 
zogenaamdee kop-staartbedrijven houden het arbeidsintensieve en laaggekwalifï-
ceerdee montagewerk om praktische redenen binnen de eigen muren, maar laten dit 
werkk over aan uitzendbureaus. Op die manier zijn de bedrijven bovendien in staat 
omm te reageren op een fluctuerend orderverloop. Door de opkomst van de kern-
organisatiee veranderde de rol van het uitzendbureau van conjunctureel en inciden-
teell  (ziekte, zwangerschap) naar structureel. 

Ookk ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt en de veranderin-
genn van het arbeidsmarktbeleid van de overheid bieden nieuwe kansen. Een voor-
beeldd aan de aanbodkant is de beschikbaarheid van ouderen, waardoor een niche 
inn de markt kon ontstaan voor uitzendbureaus van 6o-plussers. Een voorbeeld van 
beleidsveranderingg is het jeugdwerkgarantieplan (JWG). In een aantal grote steden 
zijnn uitzendbureaus betrokken bij plaatsing en scholing van langdurig werkloze 
jongerenn in opdracht van de gemeente of deelgemeente. 

Voorr het vakbondswerk bij uitzendbureaus is kennis nodig omtrent de rol van 
dee uitzendkrachten in de arbeidsorganisatie. Het kan verhelderend zijn om het ver-
bandd te leggen tussen het type arbeidsorganisatie en het type uitzendwerk, ook met 
hett oog op toekomstige ontwikkelingen. In figuur 6.3 wordt bovendien een indi-
catiee gegeven van het kennisniveau dat gevraagd wordt van het uitzendbureau. De 
eisenn aan het kennisniveau zijn cumulatief: hoe complexer de dienstverlening, des 
tee hoger worden de kenniseisen die aan het uitzendbureau worden gesteld. 

PiekPiek en ziek 

Onderr een inflexibele organisatie verstaan we een arbeidsorganisatie waar de werk-
nemerss elkaar niet of moeilijk kunnen vervangen en waar weinig mogelijkheden 
zijn,, dan wel weinig bereidheid bestaat om de werktijden aan te passen. In een in-
flexibeleflexibele organisatie kan het voorkomen dat de werknemers op de ene afdeling han-
denn te kort komen, terwijl de werknemers in de andere afdeling moeten wachten. 
Dee opkomst en de snelle groei van het uitzendbureau is voor een belangrijk deel te 
dankenn aan de inflexibiliteit van de arbeidsorganisatie van de jaren zeventig. Nog 
steedss wordt een aanzienlijk deel van de omzet van alle uitzendbureaus behaald met 
piek-en-ziekbemiddeling.. De gemiddelde uitzendduur bedraagt volgens de ABU cir-
caa zes weken. Aangezien er tienduizenden uitzendkrachten het hele jaar op dezelf-
dee plaats werkzaam zijn, moeten er, om dit gemiddelde van zes weken te halen ve-
le,, vele zijn die voor twee of drie weken aan de slag gaan. Het uitzenden voor kor-
tee tijd op een schaal waarop Randstad, Vedior en Adecco dat doen, vergt een 
complexee en groot opgezette administratieve organisatie. De indruk bestaat dat de 
margess op dit type bedrijvigheid al jaren onder druk staan. De grote uitzendbu-
reauss hebben deze activiteiten nodig om hun professionele organisatie in stand te 
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TYPEE ARBEIDSORGANISATI E 

Traditionel ee organisatie 

Functioneell  flexibele organisatie 

Kernorganisatiee met schillen 

Projectorganisatie e 

Kernorganisatiee met 
zelfstandigee toeleveranciers 

Kernorganisatiee met interne 
toelevering g 

Organisatiee van professionals 

Netwerkorganisatie e 

TYPEE UITZENDWER K 

Piekk en ziek 

Schillen-- of capaciteitsmodel 

Mobiliteitscentru m m 

Logistiekee dienstverlening 

Detachering g 

Innovatie e 

TYPEE KENNI S 

UITZENDBUREA U U 

Administratie f f 

Arbeidsmarkt t 

Arbeidsvoor--
waarden n 

Arbeidsorganisatie e 

enn logistiek 

Arbeidsvoor-Arbeidsvoor-
waardenn en 
employability y 

Kennisvan n 
strategischee vormen 
vann samenwerking 

FiguurFiguur  6.$ De relatie tussen het type arbeidsorganisatie, het type uitzendwerk en het type kennis 

datdat gevraagd wordt van de uitzendorganisatie 

houden,, maar voor de toekomst zijn zij aangewezen op activiteiten met een hoge-
ree toegevoegde waarde. 

DeDe flexibele organisatie 

Dee flexibele organisatie wordt uitvoeriger besproken in hoofdstuk 7 van deze studie. 
InIn dat hoofdstuk zijn ook de verschillende definities van flexibiliteit opgenomen. We 
kunnenn spreken van functionele, interne flexibiliteit als de vaste werknemers in staat 
enn bereid zijn om werk van collega's over te nemen als dat nodig is. De interne flexi-
biliteitt van een arbeidsorganisatie wordt nog groter als de werknemers in staat en be-
reidd zijn om de werktijden enigszins af te stemmen op het orderverloop. Als de in-
ternee flexibiliteit groot genoeg is, kan een arbeidsorganisatie het stellen zonder inleen-
krachten.. Daarom zijn er in figuur 6.3 geen specifieke uitzendactiviteiten opgenomen 
bijj  dit type organisatie. Ik besef dat dit een wat modelmatige benadering is. In de 
praktijkk zien we in de grotere industriebedrijven 'indoor'-vestigingen van uitzend-
bureaus.. Deze huisaannemers werven, selecteren en trainen uitzendkrachten, maar 
wordenn ook ingezet om de vaste medewerkers te trainen. Op die manier wordt dus 
eenn bijdrage geleverd aan zowel de externe als de interne flexibiliteit. 
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HetHet schiUenmodel 

Inn 1994 heeft Randstad samen met rijwielfabriek Batavus in Heerenveen een Ne-
derlandsee variant van het 'schillenmodel' ontwikkeld. Ook truckfabriek Scania 
heeftt enige tijd met een schillenmodel gewerkt. De schillen zeggen iets over de ver-
blijfsduurr en meestal ook iets over de (on) misbaarheid van de werknemer die in een 
bepaaldee schil is geplaatst. De binnenste schil (de kern van de cirkel) bestaat uit 
werknemerss met een vaste aanstelling bij het inlenend bedrijf. De tweede schil be-
staatt uit werknemers van toeleveranciers. De derde schil bestaat uit gedetacheerde 
krachten,, die langere tijd bij de inlener verblijven. De vierde en buitenste schil ten 
slottee bestaat uit 'gewone' uitzendkrachten. 

Hett schillenmodel heeft enkele jaren als voorbeeldmodel gewerkt. Het maakte 
duidelijkk dat een onderneming onderscheid kan maken tussen onmisbare kern-
werknemerss en verschillende varianten van tijdelijke werknemers. Ook werd dui-
delijkk dat het uitzendbureau, in dit geval Randstad, werknemers met verschillende 
statuss kan leveren ter ondersteuning van ondernemingen die zijn aangewezen op een 
wisselendee arbeidscapaciteit. Het produceren en verkopen van rijwielen is afhanke-
lij kk van de conjunctuur, maar in toenemende mate ook van het seizoen. De meeste 
fietsenn worden verkocht in de maanden april, mei en juni. Bovendien is het ene jaar 
beterr dan het andere. Omdat fietsen - anders dan vroeger - aan mode onderhevig 
zijn,, omdat de detailhandel liever geen voorraad houdt en omdat de verkopen sterk 
schommelen,, voelt de industrie zich verplicht om flexibel te produceren. We zou-
denn kunnen zeggen dat in de Batavus-casus de binnenste cirkel van het schillenmodel 
dee continuïteit en de kernfuncties vertegenwoordigt. De tweede en derde cirkel staan 
voorr de conjunctuur- en eventueel voor de seizoenschommelingen. De vierde en bui-
tenstee cirkel is voor de bijsturing en voor niet-geplande absentie. 

Hett schillenmodel is een afspiegeling van de ongelijkheid op de arbeidsmarkt en 
kann alleen bestaan bij een groot aanbod van ongeschoolde werkkrachten. De uit-
zendkrachtenn in de buitenste schillen functioneren in feite als klapstoelen voor de 
industrie.. Volgens Atkinson (1988) wordt de kern van de arbeidsorganisatie door 
hett schillenmodel ongemoeid gelaten. De inlenende onderneming hoeft dus zelf 
geenn tijd en aandacht vragende reorganisaties door te voeren en laat alle aanpassin-
genn over aan het uitzendbureau. De kernorganisatie met schillen leek daarom goe-
dee kansen te bieden voor de uitzendbranche. De vakbonden hebben zich destijds 
mett tegenzin neergelegd bij het Batavus/Scaniamodel. Door de Wet Flexibiliteit en 
Zekerheidd is het schillenmodel in zijn oorspronkelijke vorm buiten spel geraakt, 
omdatt ook de werknemers in de buitenste schil(len) rechten opbouwen. 

HetHet mobiliteitscentrum 
Eenn projectorganisatie wordt gekenmerkt door een sterk wisselende bedrijvigheid. 
Bouwerss van grote kapitaalgoederen beschikken altijd over een projectgewijze or-
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ganisatie,, waardoor personeelsleden van alle categorieën (ontwerpers, leidinggeven-
den,, vaklieden en administratie) in staat moeten zijn om zich te verplaatsen naar 
nieuwee activiteiten. Stork met zijn engineeringsactiviteiten en grootschalig onder-
houdd op fabriekscomplexen is een goed voorbeeld in deze categorie. Het personeels-
bestandvann Stork kan per activiteit en per regio sterk wisselen. Het totale personeels-
bestandd fluctueert, maar door de omvang van de onderneming in haar geheel kan 
err toch veel met vast personeel worden gerealiseerd. Om vraag en aanbod binnen 
dee onderneming op elkaar af te stemmen heeft Stork in samenwerking met Start 
eenn mobiliteitscentrum opgericht onder de naam Stork Mobiel.112 

Ookk in organisaties die op het eerste gezicht een veel minder projectgebonden 
karakterr hebben blijkt behoefte te bestaan aan interne balancering van de perso-
neelsbezetting.. Wavin, fabrikant van kunststofbuizen en -accessoires, heeft de eigen 
organisatiee verdeeld in business-units die specifieke marktsegmenten moeten bedie-
nen.. Alle units hebben te kampen met pieken en dalen in het orderverloop en zijn 
gebondenn aan korte levertijden. Ook hier zorgt een intermediaire organisatie voor 
dee personele afstemming. Een mobiliteitscentrum zorgt niet alleen voor interne 
bemiddeling,, maar tevens voor de benodigde training-on-the-job en voor capaci-
teitsaanpassingg van de onderneming in haar geheel. In bedrijven met een overschot 
aann personeel kan een mobiliteitscentrum ook als outplacement-organisatie optre-
den.. Het mobiliteitscentrum ondervindt steeds meer navolging. Zo bestaan er in-
termediairee organisaties die werk doen voor een hele bedrijfstak of voor een regio. 
Dee meeste industriële conglomeraties beschikken inmiddels over een eigen 
constructiee voor bemiddeling van-werk-naar-werk. 

Eenn mobiliteitscentrum kan succesvol genoemd worden als het kans ziet om te 
bemiddelenn tussen sterk uiteenlopende afdelingen en functies. Om dit waar te ma-
kenn moet het centrum beschikken over een goede kennis van arbeidsvoorwaar-
denregelingenn op korte termijn (lonen, werktijden en beroepskwalificatie) en op 
langee termijn (pensioenen en sociale zekerheid). De Nederlandse vakbonden wer-
kenn mee aan de vorming van mobiliteitscentra op voorwaarde dat de arbeidsvoor-
waardenn van het personeel goed geregeld zijn en niet concurreren met CAO'S van de 
inlenendee bedrijven. Ook wordt gelet op de rechtszekerheid van de werknemers en 
hunn toekomstkansen op de arbeidsmarkt. 

UitbestedingenUitbestedingen toelevering 
Ditt organisatieconcept heeft zich ontwikkeld in de jaren tachtig, naar Japans voor-
beeld.. Rond de zelfscheppende of zelf ontwerpende industrie zijn destijds netwer-
kenn van toeleveranciers of suppliers ontstaan. Toeleveranciers zijn over het algemeen 
technischh geëquipeerde ondernemingen die op order produceren. Het toeleveren 
vann dit soort industriële producten veronderstelt meestal een goed technisch ni-
veau.. Hierbij wordt weinig gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Om die reden 
hebb ik in figuur 6.3 geen specifieke uitzendactiviteiten opgenomen. 
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LogistiekeLogistieke dienstverlening 

Gedwongenn door de concurrentie betreden grote vervoersbedrijven de markt van 
dee industributie. Industriële goederen en landbouwproducten worden in grote se-
riess getransporteerd en in de nabijheid van de afnemers winkelklaar gemaakt: gesor-
teerd,, eventueel gemonteerd, verpakt en gelabeld. De industributie vertegenwoor-
digtt dus toegevoegde waarde voor de transportsector, vandaar dat ook wel gespro-
kenn wordt van value added logistics (VAL) . Het concept kan worden toegepast tussen 
fabriekk (veiling, haven of luchthaven) en consument, maar ook tussen en zelfs bin-
nenn fabrieken. Bij Océ in Venlo, ontwikkelaar en producent van copiers en prin-
ters,, wordt overwogen om het gehele interne en externe transport (aanvoer van on-
derdelenn en gereedschappen, assemblage, inpakwerk, opslag, afvoer van producten, 
koerierswerk)) uit te besteden aan een internationale logistieke dienstverlener. Dit 
organisatieconceptt is een verder ontwikkelde variant van het kop-staartmodel. Een 
kop-staartbedrijff  ontwerpt en verkoopt industrieproducten, betrekt de benodigde 
onderdelenn van toeleveranciers en laat de eenvoudige montageactiviteiten over aan 
uitzendkrachten.. De coördinatie van de logistiek behoort in het kop-staartmodel 
tott de kerntaken van het industriële bedrijf Océ studeert nu op een concept waar-
bijj  de volledige coördinatie van de goederenstroom wordt uitbesteed. Uitzendbu-
reauss komen in aanmerking voor alle logistieke taken binnen de fabriek. 

Aangenomenn mag worden dat industriebedrijven het logistieke werk pas uitbe-
stedenn als het kernproces vergaand geautomatiseerd kan worden. In dat geval komt 
dee voornaamste kennis te liggen bij de ontwerper van het product en bij de ontwer-
per/bouwerr van de productiemachines. Wat overblijft, is organisatietalent om de 
goederenstroomm foudoos, binnen de kwaliteitsnormen en binnen de tijd te sturen. 
Ondankss het routineuze karakter van de industriële logistiek blijf t het de vraag of 
uitzendbureauss in staat zullen zijn om dit werk te doen. Er is een verschil tussen ca-
paciteitsaanpassingg zoals in het schillenmodel en industriële logistieke dienst-
verlening.. In het schillenmodel neemt het industriële bedrijf de beslissingen over 
dee productietechnologie en kan het uitzendbureau volstaan met personeels-
managementt (kennis van de lokale arbeidsmarkt en training-on-the-job). 
Uitbestedingg van de industriële logistiek doet een veel groter beroep op het coör-
dinerendd vermogen van het uitzendbureau en veronderstelt een zekere mate van 'in-
dustrieel'' management. 

DetacheringDetachering van professionals 

Veell  bedrijven maken gebruik van professionals, beroepsbeoefenaren die door hun 
positiee op de arbeidsmarkt in feite onafhankelijk zijn van een werkgever. Professio-
nalss zijn meestal hoogopgeleide specialisten of adviseurs. We vinden ze in de ICT-
sector,, de marketing, de omroepwereld, onder tekenaars, ontwerpers, architecten 
enn ingenieurs, onder medisch en financieel specialisten. Professionals werken in 
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tegenstellingg tot vrije beroepsbeoefenaren (tandartsen, advocaten) in organisatie-
verband,, vaak in grotere bedrijven. Soms werken zij in loondienst, soms voor eigen 
rekening,, soms is er sprake van een combinatie of van een wisselende status. 

Professionalss die projecten uitvoeren van betrekkelijk korte duur zijn aantrek-
kelijkk voor de uitzendbureaus. Zo bestaat er al lange tijd een gespecialiseerde uit-
zendmarktt voor tekenaars en constructeurs. Een belangrijke vraag is waarom een 
industriëlee onderneming niet zelf voldoende tekenaars/constructeurs in dienst 
heeft.. Ontwerpen lijk t immers een kerntaak van ieder bedrijf dat een leidinggeven-
dee rol ambieert. Het antwoord moet worden gezocht in het projectmatige karakter 
vann het werk. Er is meer dan voldoende werk voor hogere technici in Nederland, 
maarr hun verblijfsduur per project wordt steeds korter en projecten sluiten in tijd 
enn vakmanschap niet altijd op elkaar aan. Een andere vraag is waarom de bedrijven 
enn de betreffende werknemers gebruik maken van de diensten van een uitzendbu-
reau.. Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Er zijn professionals die ondanks een 
snellee wisseling van werkzaamheden de voorkeur geven aan een eigen netwerk. Dit 
geldtt bijvoorbeeld voor tolken en vertalers. Er zijn ook professionals die over een 
zoo sterke positie op de arbeidsmarkt beschikken dat zij geen behoefte hebben aan 
eenn intermediaire organisatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor medisch specialisten. 
Wellichtt speelt, naast de aard van het specialisme en de schaarste op de arbeids-
markt,, ook de schaal waarop een beroep voorkomt een rol. Hogere technische beroe-
penn komen in groten getale voor, evenals de bedrijven die van deze diensten gebruik 
maken.. De grote uitzendbureaus beschikken dan ook over eigen detacheringsbe-
drijvenn voor hoger technisch personeel. 

Dee meest gangbare vorm bij het uitzenden van professionals is detachering, zij 
hett dat het verschil tussen detacheren en uitzenden is weggenomen met het ingaan 
vann de Wet Flexibiliteit en Zekerheid. De betrokkenen zijn in dat geval in dienst 
vann het uitzendbureau en worden voor bepaalde tijd of voor de duur van het pro-
jectt uitgeleend. Soms wordt onder het gezag van het uitzendbureau of detacherings-
bureauu gewerkt, maar meestal zal de inlener tijdelijk het gezag uitoefenen omdat de 
betreffendee specialist deelneemt aan het werk van een bedrijfsafdeling waar ook vas-
tee krachten werken. Het is ook denkbaar dat de professional een zelfstandige status 
heeft.. In dat geval zal het uitzendbureau alleen de acquisitie doen. 

Hett lijk t erop dat het aantal professionals in de toekomst nog zal groeien. De 
grenzenn tussen professionals en zelfstandige beroepsbeoefenaren is bovendien steeds 
moeilijkerr te trekken. De vraag of het uitzendbureau deze markt met succes kan be-
tredenn hangt voornamelijk af van de vraag naar coördinatie. Naarmate het aantal 
professionalss of zelfstandigen zich uitbreidt, neemt de coördinariebehoefte toe, niet 
alleenn op het gebied van werving en selectie, maar ook in het personeelsbeleid. 
Neemtt de inlenende organisatie deze coördinatie op zich of is er behoefte aan een 
intermediairee organisatie? Al met al lijken hier goede kansen te liggen voor de uit-
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zendbureaus.. In dit marktsegment wordt kennis gevraagd van arbeidsvoorwaar-
denbeleidd en employability. 

NetwerkorganisatieNetwerkorganisatie en innovatie 

Veell  nieuwe bedrijven hebben een netwerkorganisatie. Bedrijfsonderdelen werken 
opp gelijke voet samen of voeren gezamenlijke projecten uit met andere bedrijven. 
Inn een netwerkorganisatie is geen sprake van een centrum of van een hiërarchische 
relatiee tussen uitbesteders en toeleveranciers. Een uitgeverij, een opleidingsinstituut 
enn een organisator van symposia hebben als gezamenlijk doel kennisoverdracht, zij 
hett langs verschillende wegen. Deze bedrijven kunnen profiteren van eikaars klan-
tenbestandenn en gebruik maken van dezelfde kennisbronnen zoals auteurs of weten-
schappelijkee instituten. Samenwerking uit wederzijds belang kan daarom aantrek-
kelijkk zijn. 

Dee vraag is nu of er in grote en moderne sectoren, bijvoorbeeld in de informa-
tietechnologiee en in de telecommunicatie, behoefte is aan netwerkbedrijven die gro-
tee aantallen tijdelijk personeel nodig hebben. De tweede vraag is of hier een markt 
voorr uitzendbedrijven ligt. Het antwoord op beide vragen is ja. Een goed voorbeeld 
iss Randstaddochter Call Flex. Deze onderneming kan optreden als partner bij het 
opzettenn van callcenters. De kerncompetentie is uiteraard niet de hardware van het 
callcenterr (telecom, computerhuur e.d.), ook niet het kennisproduct dat het call-
centerr moet overdragen. De kerncompetentie is de kennis omtrent de vraag (hoe-
veell  bellers), de distributie van de vraag (hoeveel eenvoudige vragen, hoeveel moei-
lijk ee vragen), het werven en inschakelen van medewerkers, en de opleiding en trai-
ningg van de medewerkers. Een callcenter wordt dus niet alleen van personeel 
voorzienn door het uitzendbureau, het wordt in feite gerund door het uitzendbu-
reau.. De kennis die het uitzendbureau moet hebben om te kunnen optreden als 
partnerr in een netwerkorganisatie, blijf t niet beperkt tot kennisvan de arbeidsmarkt, 
maarr veronderstelt een bredere kennis van de markt. 

Conclusie Conclusie 

Inn de jaren negentig hebben de kwaliteitsbedrijven in de uitzendbranche hun markt-
positiee binnen de industrie kunnen verbreden en versterken door in te spelen op de 
behoeftee aan een andere, meer flexibele arbeidsorganisatie. Juist in de economisch 
zwakkee jaren 1992 en 1993 zagen de uitzendbedrijven kans om dieper door te drin-
genn in de wereld van industrie en technologie via capaciteitsbedrijven, mobiliteits-
centra,, logistieke dienstverlening en gespecialiseerde detacheringsbedrijven. Hier-
doorr zijn de uitzendbureaus minder afhankelijk van de conjunctuur dan vroeger. 

Hoewell  dienstverlening op massale schaal (piek en ziek) nodig blijf t om een gro-
tee organisatie in stand te houden, proberen de uitzendbureaus door te dringen tot 
marktsegmentenn met een hogere toegevoegde waarde. Meestal zijn dit markten die 
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eenn hoger kennisniveau vragen. Hoogwaardige personele dienstverlening aan gro-
tee bedrijven vereist goede kennis van de arbeidsmarkt en van de arbeidsvoorwaar-
den.. Voor innovatieve dienstverlening is dit nog niet genoeg. In dat geval is ook 
kenniss nodig van loopbaanbeleid of employability en in sommige situaties ook van 
industrieell  management. Uiteindelijk lijken uitzendbedrijven zich te ontwikkelen 
tott kennisbedrijven op het terrein van arbeidsmarkt en loopbaanbeleid. 

6.44 POSITIE VAN DE VAKBEWEGIN G 

Hett vakbondswerk in de uitzendbranche heeft nog weinig traditie, ten eerste omdat 
dee branche nog maar kon bestaat, ten tweede omdat de vakbeweging jarenlang met 
dee rug naar de uitzendbureaus heeft gestaan. In de jaren zestig en zeventig werden 
dee vakbonden voor het eerst geconfronteerd met bedrijven die op commerciële ba-
siss personeel ter beschikking stelden. Deze 'koppelbazen' betaalden hogere uurlo-
nenn dan de reguliere bedrijven en namen het gewoonlijk niet zo nauw met de so-
cialee zekerheid en de belasting. De vakbonden hadden veel werk aan de rechtsbij-
standd van gedupeerde leden die voor een koppelbaas hadden gewerkt en werden 
bovendienn geconfronteerd met ontevreden leden die zelf een bonafide baas hadden, 
maarr die de looneisen van de bond te laag vonden. 

Inn 1970-1971 ontstonden hevige arbeidsconflicten in de haven, de metaal en de 
bouw.. Deze stakingen hielden rechtstreeks verband met het optreden van de koppel-
bazenn en met de zwarte lonen die door hen werden betaald. Het viel te begrijpen 
datt de vakbeweging zeer gekant raakte tegen iedere vorm van commerciële arbeids-
bemiddeling.. Uitzendkrachten werden beschouwd als slachtoffers van een onrecht-
vaardigg systeem en in klassieke bedrijfstakken als de metaal werd een vijandige hou-
dingg aangenomen tegen uitzendbureaus. In de bouw werd uitzendarbeid zelfs ver-
boden,, een situatie die tot 1998 voortduurde. In 1976 verbood het congres van de 
NW-bondd Mercurius, voorloper van de latere FNV Dienstenbond (en FNV Bond-
genoten)) het bestuur van die bond om nog langer een CAO af te sluiten met de uit-
zendbedrijven.. Pas in 1986 keerde de FNV-bond terug aan de onderhandelingstafel. 

Dee overige vakbonden waren ook toen nog niet gelukkig met de uitzend-CAO. 
Aann de ene kant zat de angst voor hogere, zwarte lonen er nog diep in, aan de ande-
ree kant groeide juist de angst voor een goedkope, concurrerende CAO. De groei van 
hett uitzendwerk was voor de meeste bonden geen aanleiding om het uitzendwerk te 
erkennen,, maar riep juist defensieve maatregelen op. In sommige CAO'S werd het 
percentagee uitzendkrachten aan een maximum gebonden, in andere CAO'S werden 
maximumtermijnenn afgesproken. Ook werd hier en daar vastgelegd dat uitzend-
krachtenn recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als de vaste krachten. De 
wetgevingg inzake Ter Beschikkingstelling van Arbeid (Wet TBA 1991) bood daartoe 
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dee mogelijkheden via het zogeheten loonverhoudingsvoorschrift. Ook nu de regel-
gevingg volstrekt gewijzigd is, vormt het loonverhoudingsvraagstuk een belangrijke, 
zijj  het omstreden kwestie tussen de werkgeversorganisaties en de vakbonden. 

Dee meeste vakbonden hebben zich met woorden fel afgezet tegen de uitzendar-
beid,, maar in de praktijk werd toch weinig ondernomen. Het is in geen enkele sec-
torr gelukt om uitzendarbeid of flexarbeid buiten de deur te houden en aan de 
belangenbehartigingg ten behoeve van de uitzendkrachten zelf zijn de meeste bon-
denn niet toegekomen. Steeds hebben de vakbonden geaarzeld tussen twee strate-
gieën:: een strategie die erop gericht is om uitzendkrachten aan een vaste baan te hel-
pen,, zodat zij geen uitzendkracht meer zijn, en een strategie waarin de uitzend-
krachtenn en -bureaus geaccepteerd worden zoals ze zijn en waarin de prioriteit ligt 
opp belangenbehartiging van de uitzendkracht. Deze aarzeling valt te begrijpen, maar 
heeftt er wel voor gezorgd dat de vakbeweging dertig jaar lang moeite heeft gehad 
omm de strategie te bepalen. 

Pass bij de invoering van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid werden echte keuzes 
gemaakt.. Vanaf dat moment worden de uitzendbureaus als een serieuze onderhan-
delingspartnerr gezien en wordt geprobeerd invloed te verwerven binnen de uit-
zendbedrijven,, kaderleden te vormen en leden te winnen. Het aantal leden van FNV 
Bondgenotenn in de uitzendbranche bedroeg aanvang 1998 740 (waaronder 240 vas-
tee medewerkers). Medio 1999 is dit aantal gestegen tot 3400 (waaronder 750 vaste 
medewerkers).. De organisatiegraad van de FNV onder de vaste medewerkers, dat wil 
zeggenn het kantoorpersoneel van de uitzendbureaus, is daardoor opgelopen tot 6%. 
Dee organisatiegraad van de FNV onder de uitzendkrachten is ongeveer een kwart (!) 
procent. . 

Zowell  de ledencijfers als de organisatiegraad moeten met enige reserve worden 
bezien.. Het hierboven genoemde aantal van 3400 heeft betrekking op leden die ge-
registreerdd worden door de bedrijfsgroep Facilitaire Dienstverlening van FNV 
Bondgenoten.. Maar ook andere bedrijfsgroepen zoals de metaal en de land- en tuin-
bouww registreren leden die als uitzendkracht werkzaam zijn. Deze leden zijn ge-
worvenn in de bedrijven en vallen onder een bedrij fstak-CAO. FNV-onderhandelaar 
Hann Westerhof schat het aantal uitzendkrachten bij FNV Bondgenoten dat onder 
eenn andere bedrijfstak wordt geteld op 10.000.113 Ook de AbvaKabo en de Bouw en 
houtbondd FNV organiseren zelf uitzendkrachten. Het registreren van uitzend-
krachtenn zal steeds een probleem blijven, omdat jaarlijks circa 30% van het bestand 
doorstroomtt naar vaste banen. Ook het feit dat een deel van de uitzendkrachten 
slechtss enkele weken per jaar actief is drukt de organisatiegraad. Ondanks de bij-
zonderee situatie moet gezegd worden dat de vakbeweging, ondanks de recente groei-
cijferss nog weinig aanhang heeft onder uitzendkrachten. 

Volgenss Westerhof bestaat de nieuwe aanhang van de FNV voor een deel uit uit-
zendkrachtenn die problemen hebben ondervonden tijdens de invoering van de Wet 
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Flexibiliteitt en Zekerheid. Ook studenten die een uitzendbaan hebben en via de 
studiee betrokken zijn bij het onderwerp, sluiten zich soms bij de vakbond aan. In 
enkelee bedrijven waar een grote concentratie uitzendkrachten werkt en waar actie 
gevoerdd is, beschikt FNV Bondgenoten over kleine ledengroepen en over enkele 
kaderleden.. Een voorbeeld is de informatiedienst van KPN Telecom. Hier werd in 
19999 voor het eerst door uitzendkrachten gedreigd met staking voor de eigen rechts-
positie.. Voor het overige beschikt de FNV nauwelijks over kaderleden onder uitzend-
krachten.. Het is niet bekend hoe groot de werkelijke aanhang van de FNV is onder 
dee talrijke groep van ongeschoolde uitzendkrachten in de industrie, de tuinbouw-
kassenn en in de groothandel. Onderzoek in industriebedrijven in Limburg en Oost-
Brabantt (Nedcar, Océ, Xerox, DAF) wijst uit dat deze uitzendkrachten in beperkten 
getalee vakbondslid zijn en dat zij ook bereid zijn om aan bedrijfsacties mee te doen. 
Volgenss FNV-projectmedewerker Edwin Mitchell is het moeilijk om permanente 
vertegenwoordigerss namens de groep uitzendkrachten te vinden. Het werven van 
(anonieme)) leden valt nog te doen, het werven van kaderleden is moeilijk.114 

Ookk de Dienstenbond CNV en De Unie organiseren een beperkt aantal uitzend-
krachten.. Een opmerkelijke rol speelt de Landelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer 
(LBV).. Deze kleine vakbond is oorspronkelijk afkomstig uit de OVB, een kleine, niet 
erkendee vakcentrale die onder meer actief is in de Rotterdamse haven. De LBV is 
opgerichtt als sectorale organisatie in het vervoer, maar heeft sinds 1995 verschillende 
branche-CAOO s afgesloten buiten de vervoerssector, in alle gevallen met werkgevers-
organisatiess die geen contracten afsluiten met FNV, CNV en De Unie. In 1997 ver-
rastee de LBV de CAO-partijen in de uitzendbranche met het afsluiten van een lande-
lijk ee CAO met de NBBU, een werkgeversorganisatie die voornamelijk kleine uitzend-
bureauss organiseert. Sindsdien bestaan er twee verschillende uitzend-CAO s: de 
ABU-CAOO en de NBBU-CAO. De eerste is omvattender (pensioenregeling, scholings-
regeling,, aanzegtermijnen, loonparagraaf) dan de tweede. De leden van de NBBU 
zijnn sedert 1994 gedispenseerd van de ABU-CAO. Het is niet bekend hoeveel leden de 
LBVV heeft onder uitzendkrachten. 

Dee door de LBV en NBBU afgesloten CAO wordt door de overige vakorganisaties 
alss problematisch ervaren. Niet zozeer omdat er een goedkopere vakbond in de 
marktt is die FNV- of CNV-leden kan wegkapen, maar omdat de veel geld kostende 
plannenn ter verbetering van de CAO doorkruist worden. Het bestaan van een concur-
rerendee CAO dwingt namelijk de ABU om zeer kritisch te kijken naar iedere kosten-
stijging.. Een al te snelle toename van de loonkosten zou de ABU-leden naar de NBBU 

kunnenn drijven. Zodoende wordt de weerstand in die kringen tegen de wensen van 
vakbondszijdee nog eens extra aangewakkerd. 

Ookk de werkgeversorganisatie VNO is niet ongevoelig voor de argumenten van 
dee vakbonden. Er bestaat van oudsher een zekere vrees voor malafide praktijken 
rondd in- en uidenen van personeel. De overheid en de gevestigde werkgeversorga-
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nisatiess hebben daarom baat bij een geordende en georganiseerde uitzendbranche, 
diee zelf in staat is om malafide praktijken uit te sluiten. Ook de ABU heeft hier be-
langg bij, bevreesd als de organisatie is voor goedkope concurrenten en negatieve pu-
bliciteit.. We kunnen daarom stellen dat de invloed van de erkende vakbonden in 
dee uitzendbranche groter iss dan de ledentallen suggereren. Het optreden van de NB-
BUU en de LBV heeft dan ook verschillende partijen in verlegenheid gebracht. 

Conclusie Conclusie 

Dee vakbeweging organiseert een kleine minderheid van de uitzendkrachten. Hier-
voorr zijn verschillende redenen: uitzendkrachten hebben een grote mobiliteit en 
verblijvenn meestal maar kort in de sector, bovendien zijn veel uitzendkrachten stu-
derendd en/of slechts enkele weken per jaar actief. Uitzendwerk is dikwijl s laagge-
kwalificeerdd en ontbeert betrokkenheid bij het werk en een goede vakopleiding. Al 
dezee factoren beperken de ledengroei en bemoeilijken het verenigingswerk van de 
bonden.. Qua getalsmacht hebben de vakbonden een zwakke positie, maar daar staat 
tegenoverr dat zij kunnen rekenen op politieke en maatschappelijke steun in hun 
strevenn naar ordening van de branche. De invloed van de bonden is dan ook gro-
terr dan de ledenaantallen suggereren. Vanwege deze kwaliteiten zou ik het beleid 
vann de FNV-bond 'pro-actief willen noemen. 

Behalvee met het werven hebben de vakbonden ook problemen met het indelen 
vann leden die als uitzendkracht werken. Zijn zij gebaat bij eigen afdelingen, waar-
doorr de onderlinge contacten tot hun recht kunnen komen? Ofhoren uitzendkrach-
tenn thuis bij de leden van het inlenend bedrijf, onder toepassing van een gezamen-
lijk ee bedrijfs-CAO? 

6.55 WERKGEVERSORGANISATIE S 

Dee belangrijkste werkgeversorganisatie is de Algemene Bond Uitzendbedrijven (ABU). 

Dezee organisatie vertegenwoordigt 140 uitzendbureaus en circa 85% van de uit-
zendmarkt.. De indruk bestaat dat de ABU gedomineerd wordt door de grote uit-
zendbureauss van Nederlandse origine, in het bijzonder door Randstad. Het door de 
overheidd opgerichte uitzendbureau Start is pas in 1997 toegetreden tot de ABU; voor-
dienn nam Start een onafhankelijke positie in. De tweede organisatie is de de Neder-
landsee Bond van Bemiddelings- en Uitzendbedrijven. De NBBU vertegenwoordigt 
alleenn kleine uitzendorganisaties, zoals in de land- en tuinbouw. De werkgevers in 
dee uitzendbranche zijn dus, anders dan de werknemers, goed georganiseerd. De 
meestee partijen in de uitzendbranche hebben een zeker belang bij ordening van de 
bedrijfstak.. Zonder toezicht of controle zou iedereen personeel kunnen uidenen of 
uitzenden,, hetgeen gemakkelijk kan leiden tot fraude met de sociale zekerheid en de 
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belastingen.. De overheid heeft lange tijd een vergunningplicht gehanteerd, waar-
doorr een drempel in de markt werd gelegd voor startende uitzendbureaus. Later zijn 
err door de opkomende behoefte aan detachering steeds meer mazen in het vergun-
ningennett gekomen, waardoor de bij de ABU aangesloten bedrijven met concurren-
tenn te maken kregen die vrijgesteld waren van de vergunningplicht. In het regime 
vann de wetgeving Flexibiliteit en Zekerheid is de vergunningplicht afgeschaft. In fei-
tee is een deel van de controle nu neergelegd bij de werkgeversorganisaties. 

Dee uitzendbureaus hebben zich tijdens de voorbereiding van de nieuwe wetgeving 
neergelegdd bij de plicht om langdurige uitzendkrachten in vaste dienst te nemen, 
scholingg te verzorgen en voorzieningen te creëren op het gebied van pensioenen. Voor 
uitzendkrachtenn die korte tijd in de branche verblijven - dat is verreweg de talrijkste 
groepp - willen de werkgevers echter een zo groot mogelijke flexibiliteit. Het gaat dan 
voorall  om de mogelijkheid de loonbetaling te stoppen zodra de inlener geen werk 
meerr heeft. De wetgeving Flexibiliteit en Zekerheid biedt een goed evenwicht tussen 
dee behoefte aan ordening (alle partijen), de behoefte aan marktvrijheid (de werkge-
vers)) en de behoefte aan zekerheid (de vakbonden). De werkgevers hebben hun be-
langrijkstee concurrentiemiddel Ogeen werk - geen loon) goeddeels overeind weten 
tee houden. Werkgevers die onder de CAO vallen, kunnen namelijk tot en met de twaalf-
dee maand hun uitzendkrachten opzeggen zodra de inlener geen werk meer voor hen 
heeft.. Werkgevers die niet onder de CAO vallen, kunnen dit tot en met de zesde maand. 
Dee CAO biedt de werkgevers dus een extra concurrentievoordeel. Op die manier wor-
denn de werkgevers aangespoord om de CAO zeer serieus te nemen. Dit laatste kan weer 
alss een succesje voor de vakbonden worden beschouwd. 

Dee ABU voelt zich over het algemeen goed thuis bij ordening van de sector door 
overzichtelijkee regelgeving en werpt zich steeds meer op als kwaliteitsorganisatie, 
diee niet alleen sterk is in belangenbehartiging maar ook in bedrijfsadvisering: 'Zeker 
wanneerr het vergunningstelsel TBA is afgeschaft, zal het ABU-lidmaatschap meer en 
meerr de functie krijgen van kwaliteitslabel.'115 Willem Plessen van Randstad, lid van 
dee CAO-onderhandelingsdelegatie namens de werkgevers, benadrukt het verande-
ringsprocess dat op gang gekomen is rond invoering van de Wet Flexibiliteit en Ze-
kerheid:: 'Door de veranderingen van rechtswege en de frequente onderhandelin-
genn is het speelveld van de partijen kleiner en overzichtelijker geworden en het wan-
trouwenn verminderd. De arbeidsverhoudingen in de sector zullen hierdoor veran-
deren.. De vakbonden zullen een andere kijk op uitzendwerk moeten ontwikkelen, 
wantt aan het eind van dit jaar al zullen 20% van de uitzendkrachten een vast dienst-
verbandd hebben.' "6 Plessen voorziet echter ook een nieuwe tweedeling, omdat klei-
nee uitzendbureaus zich geen vast personeelsbestand kunnen veroorloven. 

Dee complexe situatie in de uitzendbranche heeft de CAO-partijen dikwijl s bij el-
kaarr gebracht. Toch liggen er nog structurele tegenstellingen tussen werkgevers en 
vakbonden.. Zo zijn de werkgevers zeer gekant tegen de mogelijkheid om in de CAO 
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vann het inlenend bedrijf vast te leggen dat uitzendkrachten hetzelfde verdienen als 
vastee krachten. Geconstateerd wordt dat de vakbonden zich steeds actiever opstel-
lenn op dit punt. Zo werd in zowel de bouw-CAO als de metaal-CAO vastgelegd dat 
uitzendkrachtenn moeten worden betaald op basis van de CAO'S van het inlenend be-
drijf.. De ABU meent dat hierdoor de zelfstandige positie van de uitzend-CAO, wordt 
uitgeholdd en verwij t de vakbonden een dubbel spel te spelen."7 De vakbonden waar-
meee wordt onderhandeld over de uitzend-CAO streven naar hogere minimumlonen, 
scholingsvoorzieningen,, pensioenen, contractzekerheid en sociale zekerheid. Dit 
gebeurtt via 'diplomatieke wegen', niet zelden met behulp van de overheid en ge-
steundd door de publieke opinie. De overige vakbonden benutten hun machtspositie 
inn de bedrijven om afspraken te maken over het loonniveau. De uitzendbureaus er-
varenn volgens de ABU een tangbeweging waardoor hun positie in de markt ernstig 
wordtt benadeeld. 

Conclusie Conclusie 

Dee werkgevers in de uitzendbranche kiezen net als de vakbonden voor een pro-ac-
tievee opstelling en zijn, anders dan hun werknemers, uitstekend georganiseerd. De 
belangrijkstee reden daarvoor is wellicht het grillige klimaat waarin de bedrijven 
moetenn werken: niet alleen de regelgeving verloopt soms onvoorspelbaar, ook de 
supportt van andere werkgevers (de klanten) en werkgeversorganisaties kan wisse-
lendd zijn. De grotere uitzendbureaus doen daarom veel moeite om bij de werkge-
vers,, bij de overheid en bij de vakbonden goed voor de dag te komen. Om een al te 
grotee afhankelijkheid van externe regelgeving te voorkomen bieden de gezamenlij-
kee uitzendbedrijven graag hun diensten aan bij het uitbannen van fraude en mala-
fiditeit.fiditeit. Ook het opbouwen van een goede naam op sociaal en innovatief gebied is 
voorr de grote uitzendbureaus een bestaansvoorwaarde. Dit biedt voor de vakbewe-
gingg kansen om aanzienlijke verbeteringen af te dwingen op het terrein der secun-
dairee arbeidsvoorwaarden. Sommige kleinere uitzendbureaus voelen zich bedreigd 
doorr de hoge sociale kosten. Zij hebben zich afzonderlijk georganiseerd in een ei-
genn werkgeversvereniging en zijn erin geslaagd om een wat goedkopere CAO af te 
sluiten.. In andere bedrijfstakken hebben zich soms vergelijkbare scheuringen aan 
werkgeverskantt voorgedaan. Het verschil is dat de nog jonge uitzendbranche alle 
spannendee gebeurtenissen in enkele jaren lijk t door te maken. Dat maakt de uit-
zendbranchee tot een boeiend terrein. 

6.66.6 ARBEIDSVOORWAARDENBELEID 1990-1999 

Dee rechtspositie van de uitzendkrachten mag verbeterd zijn, op arbeidsvoorwaar-
delijkk terrein heeft de uitzendbranche nog veel in te halen ten opzichte van andere 
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bedrijfstakken.. De uitgangspositie van de CAO-partijen is echter sterk veranderd 
sindss op 2 april 1996 een akkoord werd gesloten in de Stichting van de Arbeid (STAR). 

Ditt akkoord vormt de basis van de wetsvoorstellen die in december 1997 zijn aan-
vaardd door de Tweede Kamer en van het sindsdien ontwikkelde CAO-beleid. In ju-
nii  1998 is de wet geaccepteerd door Eerste Kamer. De eerste fase van invoering heeft 
plaatsgevondenn op 1 januari 1999, de tweede op 1 juli 1999. De kern van de wetge-
vingg houdt in een verbeterde rechtspositie van uitzendkrachten die langere tijd voor 
hetzelfdee uitzendbureau, respectievelijk hetzelfde inlenende bedrijf hebben ge-
werkt.. Dit kan in de praktijk betekenen dat een uitzendkracht na anderhalf jaar 
uitzendwerkk in vaste dienst komt bij het uitzendbureau. Voor een uitzendkracht die 
vaakk van uitzendbedrij f of inlenend bedrijfis veranderd (een 'hopper'), kan dat lan-
gerr duren. Maar in alle gevallen geldt dat de rechtszekerheid toeneemt met de ver-
blijfsduurr van de werknemer binnen de uitzendbranche. De nieuwe regelgeving be-
tekentt een opmerkelijke verbetering voor de vaste kern van de uitzendkrachten. 

Ministerr A.P.W. Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met de 
nieuwee wetgeving de basis gelegd voor de rechtspositie van de uitzendkracht en 
tegelijkertijdd de uitzendbranche erkend als een gewone bedrijfstak. De overheid 
kentt een belangrijke rol toe aan de sociale partners door de meeste arbeidsvoorwaar-
delijkee aspecten open te laten. Zo is het aan de CAO-partijen om afspraken te ma-
kenn over de beloning, de pensioenopbouw, de sociale zekerheid en de scholings-
rechtenn van de uitzendkrachten. Eerder in dit hoofdstuk hebben we al gezien dat 
dee werkgevers in de branche er belang bij hebben om met de vakbonden tot een ak-
koordd te komen, daar de wet bij het uitblijven van een CAO-akkoord een aantal za-
kenn dwingend oplegt. Om dit risico zo klein mogelijk te maken hebben de partij-
enn in 1996 na maar liefst twintig onderhandelingsronden ingestemd met een vijf 
jaarr geldend convenant waarin de contouren van een CAO zijn neergelegd."8 

Vann 1990 tot en met 1999 werd tien maal een nieuwe CAO afgesloten tussen de ABU 
enn respectievelijk FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en De Unie."9 De be-
langrijkstee items over die periode 1990-1999 waren het loon, de pensioenen en de 
beroepskwalificatie.. Zoals we in de voorgaande paragrafen hebben gezien, waren 
ookk de arbeidsverhoudingen (implementatie van de wetgeving, de verhouding tus-
senn en binnen de partijen) een voortdurend punt van aandacht. 

Loon Loon 

Wee hebben al eerder gezien dat de lonen van uitzendkrachten niet sterk mogen af-
wijkenn van de CAO'S van het inlenend bedrijf. De marges waarover de partijen kun-
nenn onderhandelen, zijn dus niet al te groot.120 Desondanks is een goede minimum-
regelingg van groot belang, omdat veel uitzendkrachten worden uitgeleend aan be-
drijvenn die geen (goede) CAO hebben. 
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Sindss 1990 bevat de ABU-CAO een salarisparagraaf.121 De loonschalen beginnen op 
minimumloonniveauu en lopen op tot een maximum, dat is afgestemd op andere 
CAO'S.. In de meeste jaren na 1990 werd het aanvangsniveau in januari verhoogd met 
eenzelfdee percentage als het wettelijk minimumloon, terwijl het maximum in juli 
werdd aangepast aan de kort daarvoor verhoogde CAO-lonen. 

Sindss 1993 ontvangen alle uitzendkrachten automatisch vakantiegeld. Vanaf 1991 
werdd touwgetrokken tussen de partijen over netto- dan wel brutoloonberekenin-
gen.1222 Bij brutoloonberekeningen wordt de afdracht van sociale lasten kleiner naar-
matee er minder uren wordt gewerkt. Nettoloonberekeningen zijn daarom in het na-
deell  van parttimers. De vakbonden startten in 1991 met procedures tegen onder 
meerr Randstad, de belangrijkste voorstander van nettoberekening, en hebben hun 
actiee pas in 1998 kunnen winnen, gesteund door publicitaire acties. Acties rond va-
kantiegeldd en loonberekeningen lijken op het eerste gezicht marginaal. Naar het 
oordeell  van de vakbonden zijn het belangrijke acties geweest. Uitzendkrachten zijn 
geenn sterke partij als het aankomt op onderhandelen over de 'kleine lettertjes' in het 
looncontract.. Het uitzendbedrij f voert de administratie en kan kleine bedragen 
waarr de uitzendkrachten niet om vragen achterhouden. Door de grote omzet kan 
ditt flink oplopen. Westerhof van FNV Bondgenoten ziet het als een primaire vak-
bondstaakk om een doorzichtige loonbetaling af te dwingen. 

Pensioenen Pensioenen 

All  in 1991 deden de vakbonden een voorstel voor een pensioenregeling voor alle uit-
zendkrachten.. Dit resulteerde in een studieopdracht. In het convenant dat in 1996 
doorr de partijen werd afgesloten naar aanleiding van het wetsvoorstel Flexibiliteit 
enn Zekerheid, staat een afspraak over invoering van een landelijk pensioen. Net als 
tenn aanzien van de scholing werd de pensioenkwestie niet geregeld in het wetsont-
werpp Flexibiliteit en Zekerheid. De wetgever ging ervan uit dat de CAO-partijen het 
overr deze onderwerpen eens zouden worden. Bij het uitblijven van een CAO zouden 
echterr straffere bepalingen over de vaste aanstelling van de uitzendkrachten gelden. 
Onderr druk van deze concept-regelgeving sloten de CAO-partijen in 1996 een con-
venant,, waarin belangrijke wensen van vakbondszij de werden opgenomen. Deze 
afspraakk werd drie jaar lang niet uitgevoerd, hangende de invoering van de nieuwe 
wet.. Met ingang van 1999 bouwen alle uitzendkrachten die langer dan 26 weken 
actieff  zijn (fase 2 van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid) een pensioen op. De pre-
miee bedraagt 3,5% en wordt voor een derde betaald door de uitzendkracht. 

Scholing Scholing 

All ee uitzendkrachten krijgen in fase 2, dus nadat zij de eerste 26 weken doorlopen 
hebben,, een gesprek waarin de behoefte aan scholing ter sprake komt. In 1999 zijn 
dee uitzendbureaus verplicht om 0,58% van de brutoloonsom, oplopend tot 0,92% 
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inn 2002, aan scholing te besteden. Ook het algemene recht op scholing was een wens 
vann de vakbonden, die kon worden geëffectueerd in het convenant van 1996. 

Scholingg is in de uitzendbranche ongelijk verdeeld. Een grote groep uitzend-
krachtenkrachten is hoogopgeleid of studerend en werkt tijdelijk onder het kwalificatie-
niveau.. Een andere groep heeft juist helemaal geen of een afgebroken schoolop-
leidingg en heeft baat bij een aanvullende vakopleiding. De vakbeweging is vooral 
bezorgdd voor deze laatste groep en ziet in deze soms niet meer zo jonge mensen een 
probleemgroepp voor de toekomstige arbeidsmarkt. De uitzendbedrijven beroepen 
zichh op het feit dat zij juist veel aan scholing doen. In de praktijk gaat het vooral 
omm korte trainingen, die snel kunnen worden terugverdiend (computercursus, hef-
truckchauffeur).. De bereidheid om te investeren in vakopleidingen voor die werk-
nemerss die zelf liever niet 'naar school' willen, is niet al te groot. Op dit gebied be-
staatt er een cultuurverschil tussen de ambachtelijke opleidingen in de industrie en 
dee wat meer individualistische benadering van het uitzendbureau. Om toch een 
voorzieningg te scheppen voor iedereen is nu een afspraak gemaakt over een alge-
meenn scholingsfonds. Om de urgentie aan te geven naar de betrokken werknemers 
iss een afspraak gemaakt over het 'scholingsgesprek'. De toekomst zal moeten leren 
off  dit werkbaar zal zijn. 

Conclusie Conclusie 
Dee vakbonden hebben in de periode 1990-1999 een opmerkelijke verbetering van de 
arbeidsvoorwaardenn gerealiseerd. Na minstens vijftien jaar touwtrekken werd wetge-
vingg ingevoerd die de rechtspositie van flexkrachten op hoofdlijnen regelt. Tegelijker-
tijdd werden de inkomens van een deel van de uitzendkrachten opgetrokken tot het 
loonniveauu in de inlenende bedrijven. Maar de opmerkelijkste resultaten werden toch 
bereiktt in onderhandelingen tussen de partijen in de branche zelf. Er werd voor het 
eerstt een loonstructuur afgesproken, er kwam een pensioenregeling en een scho-
lingsfonds,, waarmee de twee belangrijkste nog ontbrekende sociale zekerheden een 
feitt zijn. Ook groeide naarmate de discussie voortging de consensus over toekomsti-
gee arbeidsverhoudingen. Zijn uitzendbureaus een verlengstuk van andere bedrijven 
off  zijn het zelfstandige ondernemingen met een eigen beleid? Zijn uitzendkrachten 
klapstoelenn die naar willekeur neergezet en weggehaald kunnen worden of zijn zij 
echtee werknemers die een behoorlijke rechtspositie verdienen? Tussen die twee maal 
tweee uitersten ligt het debat over de toekomst van de uitzendbranche. 

6.77 REORGANISATIE S VAN HET VAKBONDSWERK I99J-2000 

Hett vakbondswerk in de uitzendbranche maakte lange tijd deel uit van de dien-

stenbonden.. Binnen de FNV Dienstenbond was de uitzendbranche een van de sec-
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torenn met een snel groeiende werkgelegenheid en een lage organisatiegraad. De 
geringee financiële kracht van deze bond liet echter geen extra investeringen toe. In 
dee jaren negentig groeide binnen de FNV het besef dat financiële ondersteuning aan 
dee Dienstenbond in ieders belang was. Gevestigde bedrijfstakken bleken veel werk-
gelegenheidd te verliezen aan dienstenbedrijven, zoals in de icr-sector, de groothan-
dell  en de uitzendbranche. Per saldo is de werkgelegenheid in de industrie na 1985 
minn of meer constant gebleven, terwijl de werkgelegenheidsgroei in de diensten-
sectorr in die periode maar liefst anderhalf miljoen personen bedraagt. Vroeg of laat 
komenn deze banen onder de werkingssfeer van CAO S die worden afgesloten door de 
dienstenbonden.. Behalve een verschuiving van werk van industrie naar diensten-
sectorr is hier en daar ook sprake van een vervlechting. Zo kent de iCT-branche hard-
ware-bedrijvenn (productiebedrijven) en software-bedrijven. De grote spelers in de-
zee markt investeren in beide segmenten. Hetzelfde kan gezegd worden van de 
uitzendbranche. . 

Eenn nadere samenwerking tussen industriële en dienstenvakbeweging werd dus 
steedss actueler. Vanaf 1994 steunde de Industriebond FNV de FNV Dienstenbond via 
gezamenlijkee projecten, met de bedoeling om 'joint ventures' te stichten in de ICT-
branchee en de industriële groothandel. De FNV Dienstenbond onderhield ook nau-
wee banden met de van oorsprong grafische vakbeweging Druk en Papier en met de 
FNVV Kunstenbond. Belangrijke delen van deze drie vakbonden werden onderge-
brachtt in het project KIEM: Kunsten, Informatie En Media. In 1997 sprong een fu-
siee tussen de FNV Dienstenbond en Druk en Papier af op een veto van de bonds-
raadd van Druk en Papier. Kon daarop viel een principebesluit tot een fusie tussen 
dee Industriebond FNV en de FNV Dienstenbond. Twee andere FNV-bonden, de 
Voedingsbondd en de Vervoersbond, sloten zich hierbij aan. In februari 1998 ging de 
nieuwee combinatie van start onder de naam FNV Bondgenoten. 

Binnenn het CNV is een vergelijkbare fusiebeweging op gang gekomen met de vor-
mingg van de CNV Bedrijvenbond. De Dienstenbond CNV heeft echter te kennen ge-
gevenn zelfstandig te willen voortbestaan. Hier dus (nog) geen bundeling van vak-
bondswerkk in industrie en dienstensector. Ook binnen de vakcentrale MHP is een 
process van bundeling gaande. De bij de MHP aangesloten vakbond De Unie 
organiseerdee echter al langer werknemers uit industriële en dienstensectoren. 

Binnenn FNV Bondgenoten is de uitzendbranche ingedeeld in de bedrijfsgroep 
Facilitairee Dienstverlening, waarin ook de schoonmaaksector en de bedrijfsbeveili-
gingg zijn opgenomen. De bedrijfsgroep kent een organisatiegraad van circa 3%. 
Profileringg van het vakbondswerk, kadervorming, versterking van de individuele 
belangenbehartigingg en opvoering van de organisatiegraad zijn de voornaamste doe-
lenn die in de eerste werkplannen van deze nog jonge vakbond worden gesteld. 
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Conclusie Conclusie 

Dee fusie tussen de Industriebond FNV en de FNV Dienstenbond wordt beschouwd 
alss een onmisbare voorwaarde om het vakbondswerk in de uitzendbranche te ver-
sterken.. De FNV Dienstenbond beschikte over de groeimarkten. De Industriebond 
FNVV had de investeringsmiddelen en een sterke positie in een deel van de bedrijven 
waarr veel uitzendkrachten werkzaam zijn. 

6.88 VAKBONDSWERK TUSSEN ARBEIDSORGANISATI E EN ARBEIDSMARK T 

Dee vakbeweging in de uitzendbranche is klein en beginnend, maar opereert in een 
derr grootste maatschappelijke sectoren. Keuzes maken lijk t onvermijdelijk Volgens 
dee bedrijfsgroep Facilitaire Dienstverlening van FNV Bondgenoten wordt de hoofd-
aandachtt gericht op drie categorieën.113 De FNV wil via de uitzendbureaus kennis-
makenn met nieuwe intreders op de arbeidsmarkt, de FNV wil uitzendkrachten wer-
venn via collectieve acties in uitzendbedrijven of bij grote inleners, de FNV wil het 
aantall  uitzendkrachten/vakbondsleden opvoeren via de bedrijfsbonden bij de inle-
nendee bedrijven. De bond heeft dus een bepaald segment van de arbeidsmarkt aan-
gewezenn om leden te werven, maar beseft dat hetgeen de uitzendkrachten zelf wil-
lenn doorslaggevend is. 

Dee uitzendkrachten met wie vakbonden het meest contact hebben, dat wil zeg-
genn degenen die wat langer op dezelfde werkplek verblijven, formuleren hun be-
langenn gewoonlijk in termen van toekomstperspectief en zeggenschap. Twee voor-
beeldenn kunnen dat illustreren.114 

Liliann Hauser is 32, heeft een LBO-opleiding en werkt via Randstad bij Océ in Venlo 
opp de afdeling Customs Service. Lilian heeft na haar schooltijd altijd voor uitzend-
bureauss gewerkt, gewoonlijk in de industrie. Alles bij elkaar werkt zij nu twaalf jaar 
voorr Randstad, met enkele onderbrekingen steeds voor Océ. Zij is daar begonnen 
mett order-picking in het onderdelenmagazijn, op dit moment is zij als magazijn-
medewerksterr verantwoordelijk voor de eindcontrole. Via Randstad volgde zij cur-
sussen,, zoals Word en Excel. Lilian is op dit moment met zwangerschapsverlof, haar 
dienstverbandd met Randstad wordt gecontinueerd. Het is echter niet zeker of het 
werkk bij Océ zal blijven bestaan. Lilian vindt het vakbondswerk onder uitzend-
krachtenn lastig, omdat veel collega's dit werk tijdelijk doen en omdat er onder de 
vrouwenn heel veel parttimers zijn, die maar enkele uren per week werken. De ka-
dergroepp van FNV Bondgenoten bij Océ is goed op de hoogte van de regelingen die 
mett de uitzendkrachten zijn afgesproken en heeft steeds voor kleine verbeteringen 
gezorgd,, zoals loondoorbetalingen bij productiestoringen. Lilian vindt dat de ver-
schillenn tussen uitzendkrachten en vaste krachten op het bedrijf kleiner moeten wor-

175 5 



den.. Maar op een vaste aanstelling bij Océ of een andere Limburgse industrie re-
kentt zij niet. 

Robb van Gooi is 28, volgde de opleiding HTS-autotechniek en werkt via Top Start 
bijj  Nedcar in Helmond. Zijn taak is om het productiemanagement van de fabriek 
inn Born (Volvo en Mitsubishi) te informeren over veranderingen in het carrosserie-
ontwerp,, dat in Helmond wordt gemaakt en aangepast. Bij Nedcar Helmond wer-
kenn op dit moment 320 vaste krachten en 160 uitzendkrachten. Er geldt een perso-
neelsstop.. Rob is lid van de inhuurcommissie van de ondernemingsraad. Hij heeft 
zichh daarvoor aangemeld omdat naar zijn smaak de uitzendkrachten de betrok-
kenheidd bij het werk missen. Volgens Rob moeten de vakbonden zich in de eerste 
plaatss richten op collectieve belangenbehartiging onder uitzendkrachten. De mees-
tee uitzendkrachten zijn te interesseren voor meer zekerheid op het werk. De uit-
zendcontractenn zijn dikwijl s van slechte kwaliteit; als de vakbonden daar wat aan 
kunnenn doen, kunnen zij het vertrouwen winnen van een grote groep uitzend-
krachten. . 

Nochh Lilian Hauser, noch Rob van Gooi rekent op een vaste aanstelling bij de 
inlener.. Toch zijn zij voornamelijk geïnteresseerd in het werk, de collega's en de ar-
beidsvoorwaardenn van het inlenend bedrijf. Dit bevestigt de overtuiging van de vak-
bondenn dat een deel van de uitzendkrachten via de arbeidsorganisatie moet wor-
denn bereikt. Dit zal echter maar zeer gedeeltelijk slagen, omdat de meeste uitzend-
krachtenn korte tijd op een vaste plaats werken, om daarna eventueel door te stromen 
naarr een vaste baan. 

Vakbondenn kennen van oudsher twee wegen om jonge werknemers te bereiken. 
Inn grote, ambachtelijke bedrijfstakken verloopt de kennismaking gewoonlijk via de 
jeugdvakopleidingen.. De werknemers hebben op dat moment een keuze gemaakt 
voorr een beroep, maar nog niet voor een werkgever. We zouden hier kunnen spre-
kenn van arbeidsmarkt-georiënteerd of beroeps-georiënteerd vakbondswerk. In som-
migee bedrijfstakken blijf t de band tussen werknemer en vakbond altijd lopen via 
hett beroep, bijvoorbeeld omdat de werknemers mobiel zijn (chauffeurs), of veel-
vuldigg van werkgever veranderen (horeca, bouw). De andere weg loopt via het be-
drijf.. Jonge werknemers die in dienst treden worden binnen de arbeidsorganisatie 
opgevangenn door de vakbondsafdeling. We zouden in dit geval kunnen spreken van 
arbeidsorganisatie-georiënteerdd vakbondswerk, een vorm die de beste kans van sla-
genn heeft in grote stabiele organisaties met vaste banen. 

Hett bijzondere van uitzendarbeid is dat noch de oriëntatie via de arbeidsmarkt, 
nochh de oriëntatie via de werkplek lijk t te werken. Uitzendkrachten zijn geen se-
paratee groep op de arbeidsmarkt; daarvoor is de populatie te divers van samenstel-
lingg en bovendien te mobiel. Uitzendkrachten zijn in meerderheid ook niet aan-
spreekbaarr via de arbeidsorganisatie; daarvoor is de verblijftijd op het werk ge-
woonlijkk te kon. Toch hebben uitzendkrachten vaak gezamenlijke belangen en 
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klaarblijkelijkk ook een gemeenschappelijke verwachting van vakbondsdiensten. 
Hett lijk t daarom, ook met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, zinvol om 
dee oriëntatie wat te differentiëren. Figuur 6.4 geeft hiervoor een aanzet. Deze figuur 
blijk tt een sterke overeenkomst te hebben met een marktmodel dat bij Randstad cir-
culeert."5 5 

oriëntatiee op de 
arbeidsmarkt t 

jongg en kort 

permanent t 

uitzendbedrijff  met 
capaciteitsdoelstelling g 
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FiguurFiguur  6.4 Verschillende typen uitzendkrachten en bun benadering door de vakorganisatie 

Inn de onderste segmenten van figuur 6.4 vinden we de uitzendkrachten die min of 
meerr permanent in dezelfde onderneming verblijven. De oriëntatie van de vakbe-
wegingg verloopt in dit geval via de arbeidsorganisatie. Tot nu toe gebeurt dit meest-
all  via de arbeidsorganisatie van de inlener, maar naarmate de uitzendbureaus door-
dringenn tot markten met een hogere toegevoegde waarde en een eigen personeels-
beleidd voeren, is ook zelfstandig bedrijvenwerk denkbaar. Zoals ook de oprichting 
vann eigen ondernemingsraden denkbaar is. In veel gevallen zal het hierbij gaan om 
detacheringsbedrijvenn met een zelfstandige status en relatief hoger opgeleid perso-
neel.. In de twee bovenste segmenten van figuur 6.4 vinden we de uitzendkrachten 
mett een korte verblijfsduur in de arbeidsorganisatie, veelal nieuwkomers op de ar-
beidsmarkt.. Linksboven vinden we de capaciteitsbedrijven die korte uitzendingen 
verzorgen.. De vakbonden kunnen deze groep moeilijk bereiken, behalve via mai-
lingg en advertising. Het gaat hier eigenlijk om een investering voor later, zoals vak-
bondenn ook beurzen en jongerenmanifestaties bezoeken. Rechtsboven vinden we 
jonge,, innovatieve bedrijven met veel tijdelijk personeel. De vakbonden kunnen 
dezee werknemers niet bereiken met traditionele instrumenten. De uitdaging zit 'm 
hierr in het zoeken naar actievormen die aansluiten bij de cultuur en levensstijl van 
dee flexwerkers. Het gaat meer om een verkennende en publicitair aantrekkelijke ac-
tiess dan om een klassieke vakbondsstrategie. Het lijk t erop dat FNV Bondgenoten 
ookk langs deze weg kans ziet om op de voorgrond te treden. FNV-onderhandelaar 
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Westerhof:: 'Het zal niet lukken om in de uitzendsector een stabiele, georganiseer-
dee vakbondscultuur neer te zetten, want zo zit deze bedrijfstak nu eenmaal niet in 
elkaar.. Onze bedrijfsgroep lijk t meer op de jongerenafdeling dan op een bedrijfsaf-
deling.. Voor zover wij kaderleden opbouwen, is dat een investering in de toekomst 
voorr de andere sectoren. Onze vakbondsafdeling moet in de huid kruipen van de 
uitzendkrachtenn en de uitzendbureaus: kijken wat zij doen en ons hun stijl eigen 
maken.. We hebben op enkele plaatsen goed gescoord onder uitzendkrachten en het 
wapenn van de publiciteit goed gebruikt. De uitzendbureaus zijn daar gevoelig voor 
wantt zij willen hun goede naam behouden tegenover de klant, maar aan de andere 
kantt zijn zij zelf ook bedreven in kortetermijnacties en in publiciteit. Op dit gebied 
kunnenn wij van hen leren: snel denken, vluchtige acties voeren, moderne media be-
nuttenn en jong of wisselend personeel inzetten. Ik besef wel dat hier de vakbewe-
gingg in haar geheel niet op kan draaien, maar in deze sector zal het werken.'126 

Conclusie Conclusie 

Zolangg de Nederlandse vakbonden niet meer dan enkele duizenden uitzendkrachten 
organiserenn op een gemiddeld jaarlijks bestand van 800.000, is meeliften met vak-
bondswerkk in andere bedrijfstakken mogelijk. Er zijn altijd wel uitzendkrachten te 
vindenn die lid willen worden. Naarmate het vakbondswerk gaat groeien, zullen de 
vakbondenn keuzes moeten maken. Onder welke specifieke groepen wordt geworven. 
Vooralsnogg liggen de beste kansen bij uitzendkrachten die wat langer op dezelfde plek 
werken.. Deze kunnen bereikt worden via het inlenend bedrijf en in de toekomst wel-
lichtt via de eigen arbeidsorganisatie. In dit verband kan gesproken worden van een 
arbeidsorganisatie-georiënteerdee benadering. Uitzendkrachten met kortere verblijfs-
duurr hebben baat bij een arbeidsmarkt-georiënteerde benadering. Dit type vakbonds-
werkk is vooral interessant met het oog op publicitaire acties en voor kennismaking 
mett het vakbondswerk rekening houdend met de toekomstige carrières. 

6.99 STRATEGISCHE LAKMOESPROEF 

Terr afsluiting van dit hoofdstuk zullen we nu de balans opmaken van het 

arbeidsvoorwaardenbeleidd in de uitzendbranche. De bestaande praktijk van FNV 

Bondgenotenn wordt getoetst het strategisch instrumentarium zoals geformuleerd 

inn paragraaf 1.6 van deze studie. 

Marktpositie Marktpositie 

'Wat'Wat valt te zeggen over de kracht van de organisatie ten opzichte van haar concurren-

tenten en tegenspelers?' 

Afgaandee op de organisatiegraad van enkele duizenden leden op een werknemers-
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totaall  van 800.000 kan de marktpositie van FNV Bondgenoten in de uitzendbran-
chee 'zwak' worden genoemd. Hetzelfde kan gezegd worden van andere vakbonden. 
Daarr staat tegenover dat FNV Bondgenoten wel degelijk gezag heeft in de bedrijfs-
tak.. Doordat de FNV-bond tijdig het initiatief heeft genomen voor betere regelge-
ving,, zowel via wetgeving als op CAO-gebied, kon een sterke positie worden opge-
bouwdd bij de overheid en bij de belangrijkste werkgevers. Ook het feit dat dit ge-
luktt is in een jonge en snel groeiende sector, spreekt aan en geeft vertrouwen. 

Dee uitzendbranche is een moeilijke markt. Alle organisaties op het terrein van 
dee arbeidsverhoudingen (sociale zekerheid, arbeidsinspectie, wetgeving, belangen-
organisaties)) staan regelmatig op het verkeerde been door de specifieke omstandig-
hedenn in de branche. Zo bestaat er een op prijs concurrerende werkgeversorganisa-
tie,, die een eigen CAO heeft afgesloten met een eveneens op prijs concurrerende vak-
bond.. Zo is er een verschil tussen de arbeidsvoorwaarden van personeel in dienst 
vann inlenende bedrijven (bijvoorbeeld in de industrie) en personeel in dienst van 
intermediairee bedrijven. Het gevolg hiervan is weer een zekere concurrentie tussen 
verschillendee CAO'S en diverse vakbonden die deze CAO'S hebben afgesloten. De vak-
bewegingg in de uitzendbranche moet opereren in een chaotische markt. Deson-
dankss is sprake van een gezaghebbende positie, wat een goede basis kan zijn voor 
dee toekomst. 

UitvoerendUitvoerend vermogen 
'Is'Is  FNV Bondgenoten in de uitzendsector in staat om binnen het kader van aangegeven 
doelendoelen plannen te maken, deze plannen uit te voeren en te evalueren?' 
Hett uitvoerend vermogen van FNV Bondgenoten in de uitzendbranche noem ik 'ad 
hoc'.. Door de fusie tussen onder meer de Industriebond FNV en de FNV Diensten-
bondd in 1998 is vakbondskracht in zijn algemeenheid wel toegenomen. De investe-
ringskrachtt is groter geworden, er is meer personeel beschikbaar en er zijn betere 
mogelijkhedenn voor deskundige ondersteuning. Maar de vakbond beschikt nog 
nauwelijkss over kaderleden en steunpunten in de bedrijven. 

Dee bond heeft met enkele geslaagde acties laten zien dat vakbondswerk in deze 
'pioniersbranche'' mogelijk is. Het aantal actieve leden is hierdoor wat toegenomen, 
maarr blijf t over de hele sector bezien nog zeer gering. De FNV is in feite alleen in 
staatt om via de media te signaleren wat er mis is in de bedrijfstak. Verwacht mag 
wordenn dat de publiciteit voor een langzaam op gang komende stroom van indivi-
duelee vragen zorgt, zoals dat ook gebeurde in andere pioniersbedrijven. Goede in-
dividuelee belangenbehartiging kan inspiratie opleveren voor verdergaande CAO-ver-
beteringg en kadervorming in de uitzendbedrijven. Hierdoor kan het vakbondswerk 
uiteindelijkk in een positieve spiraal terechtkomen. 

Overr planmatig werken kan het volgende worden opgemerkt, FNV Bondgenoten 
iss er nog niet in geslaagd om specifieke dienstverlening te ontwikkelen voor uit-
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zendkrachten.. De bond is er evenmin in geslaagd om de belangrijkste doelgroep 
watt preciezer te benoemen ofte specificeren. Ook is er nog geen overeenstemming 
overr een aangepaste contributieregeling voor uitzendkrachten. We kunnen zeggen 
datt FNV Bondgenoten in de uitzendbranche werft in een grote, nieuwe, niet scherp 
gedefinieerdee markt, zonder specifieke producten en zonder aangepaste introduc-
tieprijzen.. Ook is er nog geen sprake van een compleet strategisch plan. Dit maakt 
hett moeilijk om de positie te beoordelen. 

PositiePositie van de cao als product 

'Wat'Wat vak te zeggen over depositie van de CAO ten opzichte van andere arbeidsvoorwaar-

denregelingen?' denregelingen?' 

Dee positie van de CAO kan worden getypeerd als 'marginaal'. De vakbeweging is er 
weliswaarr in korte tijd in geslaagd om een CAO af te dwingen met een aantal basis-
voorzieningenn en een rudimentaire vorm van zekerheid in een bedrijfstak waar en-
kelee jaren geleden zelfs nog geen sprake was van het grondwettelijke recht op een 
arbeidsovereenkomst,, maar daarmee is deze CAO nog geen A-merk De uitzend-CAO 
heeftt dezelfde problemen als de CAO'S in andere bedrijfstakken met kleinschalige 
werkgelegenheidd en een zwakke vakbondsorganisatie. Het product is te onbekend, 
wordtt niet goed nageleefd en wordt verdrongen door andere regelgeving, in dit ge-
vall  de CAO'S van inlenende bedrijven. 

Desondankss is een landelijke CAO in de uitzendbranche de dominante vorm van 
collectievee belangenbehartiging. Ondernemingsraden ontbreken vrijwel geheel. 
Datt geldt ook voor andere vormen van belangenbehartiging op de werkvloer. 

Kennisorganisatie Kennisorganisatie 

'Is'Is de FNV Bondgenoten in de uitzendbranche in staat om interne en externe informatie 

tete vergaren, tegen elkaar ofte wegen en er gebruik van te maken?' 

Ikk zou de manier waarop FNV Bondgenoten in deze sector met kennis omgaat heel 
voorzichtigg willen typeren als 'kennis-organiserend'. Er is in Nederland veel bekend 
overr uitzendwerk. Het Centraal Planbureau gebruikt de uitzendmarkt als indica-
torr voor de conjunctuurmeting, juridische tijdschriften zijn geïnteresseerd in de 
specifiekee vorm van arbeid, er zijn particuliere spelers op de informatiemarkt, zo-
alss het door Elsevier uitgegeven periodiek Flexmarkttra. De vakbonden hoeven dus 
niett zonder informatie te zitten. 

Tochh is het nog moeilijk om voor de eigen aanhang en voor potentiële leden tij -
digg met de juiste informatie te komen. Er zijn weinig kaderleden, weinig bestuur-
derss en weinig vakbondsjuristen die de weg weten in het oerwoud van regelgeving 
omtrentt uitzendkrachten, FNV Bondgenoten en FNV Ledenservice hebben moeite 
gehadd met het ontwikkelen van producten (brochures, wervingsfolders, telefoon-
lijnen,, juridische informatie enz.) gericht op uitzendkrachten. Toch werd in korte 
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tijdd veel bereikt. De vakbonden hebben de eerste slag in de markt gewonnen met 
dee nieuwe wetgeving en de nieuwe CAO. Iedereen ziet in dat de tweede slag zal moe-
tenn gaan om adequate informatievoorziening en individuele belangenbehartiging. 

OnderscheidendOnderscheidend vermogen 

'Slaagt'Slaagt FNV Bondgenoten erin om strategische veranderingen in de arbeidsorganisatie en 

opop de arbeidsmarkt te vertalen in strategisch arbeidsvoorwaardenbeleid?' 

Hett onderscheidend vermogen op het gebied van de arbeidsorganisatie is 'diffuus'. 
Hett onderscheidend vermogen ten opzichte van de arbeidsmarkt zou ik 'vernieu-
wend,, maar niet controlerend' willen noemen. 

Hett fenomeen flexarbeid is door de vakbonden laat begrepen, onderschat en met 
defensievee middelen tegemoet getreden. Dat geldt niet alleen voor Nederland maar 
ookk voor andere Europese vakbonden. De huidige strategie is in feite een aanpas-
singsstrategie:: de nieuwe bedrijfstak heeft zijn contouren al gekregen en kan door 
dee vakbonden alleen nog wat worden bijgestuurd. Van een controlerende, laat staan 
eenn vernieuwende invloed op de arbeidsorganisatie in de uitzendbranche is dan ook 
geenn sprake. 

Nieuwee werknemers worden door vakbonden gewoonlijk benaderd via de ar-
beidsmarktt of het beroep, zo mogelijk al tijdens de jeugdvakopleiding. In de uit-
zendbranchee bestaat echter geen gemeenschappelijke arbeidsmarkt of opleidings-
situatie.. Er kan dus geen sprake zijn van een controlerende invloed op de arbeids-
markt.. Toch zien de vakbonden in toenemende mate kans om deel te nemen aan 
hett debat over flexarbeid. Het fenomeen wordt beter begrepen en via de betrok-
kenheidd bij de nieuwe wetgeving heeft FNV Bondgenoten laten zien dat men in staat 
iss om mede de richting te bepalen. Welke Europese vakbond kan van zichzelf zeg-
gen:: 'Wij hebben van flexarbeid gewone arbeid gemaakt'? 
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Conclusiess deel i 

Hett resultaat van vakbonden kan worden uitgedrukt in stijging of daling van het 
ledentall  en valt dus te meten. Het succes van de arbeidsvoorwaardenvorming daar-
entegenn wordt in belangrijke mate bepaald door waarden en normen. Resultaten 
opp het gebied van de loonontwikkeling of de arbeidsduur bijvoorbeeld zijn wel in 
getallenn uit te drukken, maar moeten gerelateerd worden aan economische en so-
cialee ontwikkelingen en aan de tevredenheid van de leden. Het oordeel op langere 
termijnn kan dan ook anders uitvallen dan op de korte termijn, CAO'S vallen wel on-
derlingg te vergelijken en de resultaten op een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld de 
loonontwikkeling,, kunnen worden afgezet tegen groei of krimp van het ledental. 
Factorenn die van invloed zijn op de arbeidsvoorwaardenvorming en op de leden-
ontwikkelingg zijn er vele. Sommige van deze factoren, zoals plotselinge economi-
schee stagnatie of politieke veranderingen, zijn door vakbonden nauwelijks te beïn-
vloeden.. Andere factoren, zoals veranderingen op de markt van sociaal-economi-
schee belangenbehartiging of verandering op sociaal-cultureel gebied, zijn dat wel. 

Opp het terrein van de arbeidsverhoudingen blijkt analyse van behaalde resulta-
tenn al moeilijk te zijn. Veel moeilijker nog is het voorspellen van toekomstige re-
sultatenn ten behoeve van de beleidsvorming. 

ANALYTISCH EE WAARD E 

Inn de voorafgaande hoofdstukken van deze studie is een strategisch instrumentari-
umm ontwikkeld waarmee de positie van een vakbond op sectoraal niveau kan worden 
beoordeeldd vanuit verschillende invalshoeken. Dit instrumentarium is in de eerste 
plaatss bedoeld om de arbeidsvoorwaardenvorming te analyseren. In figuur I.I wor-
denn de resultaten van wat ik heb genoemd de strategische lakmoesproef vergeleken 
voorr de vijf onderzochte sectoren. 

VOORSPELLENDEE WAARD E 

Eenn volgende vraag is of dit strategisch instrumentarium kan worden gebruikt om 

trendss te signaleren. Met andere woorden: wat is de voorspellende waarde? 
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FiguurFiguur  I.I  De strategische positie van het arbeidsvoorwaardenbeleid in vijf  sectoren 

Marktpositie Marktpositie 

Inn de chemische industrie krimpt de werkgelegenheid en daalt het aantal vak-
bondsleden,, maar de organisatiegraad stijgt. De vakbonden in deze sector zijn suc-
cesvoll  hoewel er geen groei meer is. In de bouw is de organisatiegraad van 1984 tot 
enn met 1996 gestegen, maar in 1997 en 1998 was er een daling. Het probleem is niet 
datt de Nederlandse vakbonden door hun aanhang in de klassieke sectoren in de steek 
gelatenn worden. Het probleem is dat de leden van de Nederlandse vakbonden in de 
klassiekee sectoren ouder worden, met pensioen gaan of in de WAO terechtkomen, ter-
wijll  onvoldoende groei gerealiseerd wordt in snel groeiende en nieuwe bedrijven 
waarr de meeste jonge mensen werken. De aanhang vergrijst en nieuwe markten wor-
denn onvoldoende benut. Dit zijn de twee voornaamste problemen, zowel van de FNV 
alss van de meeste andere vakbonden.127 In de metaal- en technische bedrijfstakken 
groeidee de werkgelegenheid in het laatste decennium van 200.000 naar 300.000 
personen,, FNV Bondgenoten slaagde erin om een belangrijk deel van de nieuwe, jon-
gee instroom aan zich te binden, maar betwijfelt of in deze bedrijfstak een organisatie-
graadd van de FNV van meer dan 20% haalbaar zal zijn, vanwege de vele kleine fami-
liebedrijven.. In de uitzendbranche kan de jaarlijkse ledenwinst van de FNV misschien 
well  met dubbele groeicijfers geschreven worden, maar niemand rekent op een 
organisatiegraadd van 10% of meer in deze sector, waar jaarlijks 800.000 personen 
werken,, met een gemiddelde arbeidsduur van circa 465 uren per jaar. 

Zall  een vakbond met een sterk marktaandeel in staat zijn nog verder te groeien 
off  treedt op zeker moment een verzadigingspunt op? Zal een jonge vakbond met 
eenn zwak marktaandeel in een snel groeiende bedrijfstak vanzelfsprekend groeien? 
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Off  heeft het traditionele vakbondswerk weinig toekomst in de nieuwe diensten-
sectorenn en zal de vakbeweging moeite hebben om over de eerste drempels heen te 
komen?? Kennis van ledentallen en organisatiegraad, hoe belangrijk, ookk voor de be-
leidsvormingg heeft weinig voorspellende waarde en geeft op zichzelf weinig hou-
vastt voor strategisch beleid. Daarvoor is ook kennis van andere factoren nodig. 

UitvoerendUitvoerend vermogen 

Naarmatee vakbonden fuseren of voor nauwere samenwerking kiezen, worden de ver-
schillenn in uitvoerende kracht kleiner. Rijke vakbonden stellen investeringsmidde-
lenn en personeel ter beschikking om de positie van arme vakbonden te versterken. 
Hett uitvoerend vermogen hangt echter ook af van de aanwezigheid van voldoende 
kaderleden.. Klassieke vakbondssectoren als de metaal, de chemie en de bouw rappor-
terenn grote aantallen kaderleden, maar wijzen ook op het gebrek aan kader in nieuwe-
ree bedrijven waar de organisatiegraad nog laag is. Over het algemeen is er een direc-
tee samenhang tussen de kaderdichtheid (het aantal kaderleden afgezet tegen het aan-
tall  leden) en de organisatiegraad (het aantal leden van een vakbond afgezet tegen het 
aantall  werkenden in een bedrijf of bedrijfstak). In laaggeorganiseerde sectoren, zo-
alss de metaaltechnische bedrijven en de uitzendbranche, hebben de vakbonden 
moeitee om kaderleden te werven. Er zijn te weinig ervaren en actieve leden die het 
voorbeeldd geven, de bedrijven zijn klein, er is sprake van flexibele arbeidsplaatsen en 
err bestaan drempels om op het werk als vakbondslid op te treden. 

Dezee situatie staat op gespannen voet met de doelstelling van de vakbonden om 
inn groeisectoren grote aantallen nieuwe kaderleden te werven en meer taken te de-
legerenn aan kaderleden. Binnen FNV Bondgenoten neemt de bezorgdheid over de 
ontwikkelingg van het kadertal toe.128 Bij een verdergaande decentralisatie van de ar-
beidsverhoudingenn is collectieve arbeidsvoorwaardenvorming echter onmogelijk 
zonderr zelfstandig opererende kaderleden. De mate waarin vakbonden erin slagen 
omm geleidelijk nieuwe kaderleden te werven, deze kaderleden op te leiden en taken 
aann hen over te dragen, lijk t een belangrijke factor voor toekomstig succes van het 
arbeidsvoorwaardenbeleidd en van de ledenontwikkeling. Maar het succes van de ka-
dervormingg is meestal weer afhankelijk van andere omstandigheden. 

PositiePositie van de CAO als product 

Tussenn de bedrijven en bedrijfstakken blijken grote verschillen te bestaan in CAO-
cultuur,, zowel naar de inhoud van de CAO als naar de uitstraling. Het CAO-beleid in 
dee bouw tussen 1985 en 1995 kan succesvol genoemd worden vanuit de optiek van 
eenn vakbond. De bouw-CAO komt er in vergelijking met andere sector-CAo's goed 
vanaf,, vrijwel alle vakbondseisen werden in deze periode gerealiseerd, er werden dui-
zendenn nieuwe leden ingeschreven tijdens stakingsacties en het aantal kaderleden 
heeftt zich in de jaren van CAO-actie goed ontwikkeld. Daarmee is nog niet de vraag 
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beantwoordd of het CAO-beleid in deze sector een goede investering in de toekomst 
iss geweest. Het lijk t er eerder op dat kansen werden gemist om ook andere doel-
groepen,, zoals zelfstandige beroepsbeoefenaren, aan de vakbeweging te binden. In 
dee metaal, waar een CAO van toepassing is die veel op de bouw-CAO lijkt , was het 
CAO-resultaatt in dezelfde periode minder gunstig voor de vakbonden. De metaal-
CAOO komt er in vergelijking met andere industriële CAO'S dan ook niet goed vanaf, 
terwijll  de metaal vroeger wage-leader was. Toch leidde het verlies van de kopposi-
tiee niet tot ernstige schommelingen in het ledenbestand of de organisatiegraad. In 
dee metaal- en technische bedrijfstakken kan het CAO-beleid succesvol genoemd wor-
den,, FNV Bondgenoten twijfelt echter aan de eigen CAO-formule in deze bedrijfstak. 
Volgenss een in 1999 gehouden intern onderzoek wordt het lidmaatschap nauwe-
lijk ss in verband gebracht met de vernieuwing van de CAO. In de chemische indus-
triee vinden we CAO'S die voor de werknemers tot de beste van Nederland behoren 
(gemetenn naar inkomen, werktijden, scholing en contractzekerheid) en die nog steeds 
beterr worden. De organisatiegraad is hoog en stijgt. Uit onderzoek in verschillende 
bedrijvenn blijkt dat de CAO een bekend instrument is en dat CAO-informatie goed 
gelezenn wordt. In de uitzendbranche groeien de vakbonden, maar de vraag is of de-
zee groei een gevolg is van het succesvolle CAO-beleid. 

Hett blijkt moeilijkom te definiëren wat een succesvolle CAO-strategie is, zelfs wan-
neerr we ons beperken tot een der partijen. Ook is het moeilijk om het verband aan 
tee tonen tussen CAO-succes en ledenontwikkeling. Op korte termijn en vanuit de op-
tiekk van een of enkele CAO-onderwerpen lijk t dit wel mogelijk, maar naarmate het 
onderzochtee tijdvak langer wordt en de benadering van de arbeidsvoorwaarden om-
vattenderr ontstaat een complex van factoren die moeilijk van elkaar te isoleren zijn. 
Nuu binnen FNV Bondgenoten de units of de bedrijfsgroepen hun plaats hebben in-
genomen,, verschijnen de eerste onderzoeken naar de marketing van vakbondspro-
ducten.. Dit leidt tot debat over de positie van de CAO in vergelijking tot de positie 
vann andere vormen van belangenbehartiging. In marketingtermen kan het debat als 
volgtt worden samengevat: is een goede, ieder jaar opnieuw verbeterde CAO een 'mo-
tivator'' of is het een 'satisfier'? In spreektaal: is een CAO een hebbedingetje waar 
ongeorganiseerdee werknemers voor uit hun stoel komen of heeft de CAO de allure 
vann een eeuwig brandende gloeilamp, die bovendien gratis verstrekt wordt?129 

Hett antwoord op deze vragen moet naar mijn mening worden gezocht in de sy-
nergiee tussen CAO-beleid en andere vakbondsdiensten. De CAO is op zichzelf geen 
wervendd of commercieel product, maar eerder een voertuig dat andere successen op 
dee markt mogelijk maakt. Een wervend CAO-beleid moet voldoen aan een groot 
aantall  voorwaarden en hangt niet alleen af van de inhoud van de CAO. Enkele voor-
waardenn zijn: het bereiken van nieuwe doelgroepen met de CAO, het inspelen op 
verschillenn tussen bedrijven of groepen van bedrijven, het aanbieden van nieuwe 
productenn via de CAO, zoals het recht op persoonlijk advies, de toegankelijkheid en 
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dee bekendheid van de CAO, het betrekken van de leden bij de onderhandelingen en 
niett alleen bij het resultaat, het betrekken van kaderleden in de onderhandelingen 
enn het tegelijkertijd werven van kaderleden en het voeren van een adequaat publi-
citeitsbeleid. . 

Err blijkt geen één-op-éénrelatie te bestaan tussen de kwaliteit van de CAO en de 
ledenontwikkeling.. Toch kan het CAO-beleid een voertuig of een medium zijn ter 
versterkingg van de marktpositie van de vakbond. Omgekeerd kunnen strategische 
foutenfouten op arbeidsvoorwaardengebied de vakbond moeilijk te herstellen schade toe-
brengen.. Aan het CAO-beleid valt dus wel degelijk een voorspellende waarde toe te 
kennen.. In hoofdstuk 10 van deze studie komt de synergie van het CAO-beleid na-
derr ter sprake. 

Kennisorganisatie Kennisorganisatie 

Dee onderzochte vakbonden blijken sterk te verschillen in de manier waarop zij in-
formatiee verwerven en gebruiken. Op korte termijn is het omgaan met kennis be-
langrijkk in de individuele belangenbehartiging en in de CAO-onderhandelingen. 
Hoee zal de pensioenwetgeving veranderen? Wat zegt de Arbeidstijdenwet over het 
chauffeursberoep?? Dit soort kennis werd in het eerste hoofdstuk materiedeskun-
digheidd genoemd. De sectorstudies laten zien dat de beschikking over materiedes-
kundigheidd sterk verschilt per bedrijfstak en per bond. Ook het gebruik van inter-
nee gegevens, zoals opinies van leden, verschilt van bedrijfstak tot bedrijfstak. Ver-
wachtt mag worden dat de fusiebeweging in vakbondsland tot een versterking van 
dee interne informatievoorziening en tot een grotere gelijkvormigheid zal leiden. 

Dee beschikbaarheid van externe informatie is minder gemakkelijk te centralise-
ren.. Over de vliegtuigbouw is veel bekend omdat het een aansprekende bedrijfstak 
is.. Ook de uitzendbranche is een sector die tot de verbeelding spreekt en bijvoor-
beeldd scriptieschrijvende jongeren weet te inspireren. Het midden- en kleinbedrijf 
iss onzichtbaar, maar in de bouw hebben werkgevers en werknemers een paritair 
onderzoeksinstituutt opgericht, zodat er toch veel gegevens verzameld worden. Al 
mett al zal de beschikbaarheid van sectorinformatie ongelijk verdeeld blijven, waar-
doorr sommige vakbonden gemakkelijker een kennisvoorsprong kunnen opbouwen 
dann anderen. 

Voorr de meeste kennis op juridisch, sociaal en economisch terrein moeten vak-
bondenn concurreren met andere kennisbedrijven. Alleen aan de dagelijkse com-
municatiee met leden en kaderleden en wellicht ook aan de omvang van de organi-
satiee kunnen vakbonden een voorsprong ondenen. Daarom veronderstel ik dat een 
informatieachterstandd een negatieve invloed op de toekomstige marktpositie van 
eenn vakbond zal hebben. Een informatievoorsprong zal concurrentievoordeel kun-
nenn opleveren voor de vakbonden, vooral ook omdat een informatievoorsprong kan 
bijdragenn aan het onderscheidend vermogen. 
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OnderscheidendOnderscheidend vermogen 

Opp dit gebied blijken de grootste verschillen op te treden, ook tussen vakbonden 
diee op het eerste gezicht veel met elkaar gemeen hebben. In de chemische industrie 
oefenenn de vakbonden al lange tijd een controlerende en vernieuwende invloed uit 
opp ondernemingsniveau, maar omdat overleg op sectoraal niveau ontbreekt, mist 
dee vakbeweging betrokkenheid bij de arbeidsmarkt. De complexe arbeidsorganisa-
tiee in de chemie wordt echter steeds meer beïnvloed door veranderingen aan de aan-
bodzijdee van de arbeidsmarkt. Werkgevers proberen deze ontwikkelingen voor te 
blijvenn door middel van een ander wervingsbeleid en doen een beroep op uitzend-
bureauss om jongeren te werven en op te leiden. De vernieuwende kracht in de che-
mie,, wellicht in de hele procesindustrie, lijk t daarmee van buiten de arbeidsorga-
nisatiee te komen. Het onderscheidend vermogen van de vakbonden neemt daar-
doorr af: als er niets verandert, zullen opleidingsinstituten en intermediaire bedrijven 
strakss misschien meer kennis hebben van het operatorvak dan de vakbonden. 

Minn of meer het spiegelbeeld van deze situatie zien we in de bouw. De bouwbon-
denn hebben zich jarenlang onderscheiden door de sterke, controlerende invloed op 
dee arbeidsmarkt. Met hun sterke invloed op bedrijfstakniveau en vanwege de be-
roepsmobiliteitt binnen deze sector vonden de vakbonden het niet nodig om een 
positiee op te bouwen in de arbeidsorganisatie. Tegelijkertijd werd vernieuwing op 
dee arbeidsmarkt onvoldoende herkend. Naarmate de uitvoering van de sociale ze-
kerheidd - waar de bonden een belangrijke rol in speelden - verandert, naarmate er 
uitzendkrachtenn en zelfstandige beroepsbeoefenaars op de bouwplaats verschijnen 
enn naarmate er anders gekwalificeerde bouwberoepen ontstaan, verliest de bouw-
vakbewegingg haar greep op de gebeurtenissen en neemt het onderscheidend ver-
mogenn af. Verschillende organisaties hebben reeds interesse getoond voor de be-
langenbehartigingg van de zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Een van de ge-
gadigdenn is de werkgeversorganisatie MKB. 

InIn de metaal- en elektrotechnische industrie is het onderscheidend vermogen van 
dee vakbeweging meer compleet dan in andere sectoren. De metaalvakbeweging is 
immerss zowel sterk in de bedrijven als op sectoraal niveau, dankzij de bedrij fstak-
CAOO en de aanwezigheid in paritaire uitvoeringsorganen. De FNv-bond in de me-
taall  heeft zich echter te lang beperkt tot controleren en heeft zichtbaar moeite met 
decentralisatie,, waardoor de aansluiting op bedrijfs- en culturele vernieuwing wordt 
gemist.. Ook hier een vakbond die moeite heeft om de eigen wortels in het arbeids-
process en de arbeidsmarkt te hervinden. 

Voorr wat betreft de groeiers in mijn onderzoek, de vakbond in de uitzendbranche 
enn in het kleine metaalbedrijf, zijn er eveneens problemen. Beide vakbonden doen 
moeitee om de vernieuwingen op de arbeidsmarkt te leren kennen en te sturen door 
-- in overleg met de werkgevers - regelgeving op sectoraal niveau te ontwikkelen. 
Ditt blijkt langzaam maar zeker succes op te leveren. Maar in beide gevallen ont-
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breektt het nog aan macht op ondernemingsniveau. Dit heeft een nadelig effect op 
dee ledenwerving. 

Opp lange termijn is het onderscheidend vermogen van een vakbond van door-
slaggevendee invloed op het resultaat van een vakbond. Sterke bonden zien hun po-
sitiee verzwakken als zij er niet in slagen om vernieuwende invloed op de arbeidsor-
ganisatiee en/of de arbeidsmarkt uit te oefenen. Jonge vakbonden slagen er niet in 
omm over de eerste drempels te komen als er geen controlerende invloed in een deel 
vann de bedrijven wordt opgebouwd. Het onderscheidend vermogen valt alleen met 
eenn consequent volgehouden vernieuwingsstrategie te corrigeren. Soms is een cul-
tuurveranderingg nodig in de personele organisatie, samen met een intensieve wer-
vingg en training van kaderleden. In andere gevallen is het nodig om de beeldvor-
mingg naar buiten bij te stellen. Beeldvorming en organisatiecultuur kunnen alleen 
blijvendd worden vernieuwd als ook de aangeboden producten/diensten worden ver-
nieuwd.. Snel bijsturen in de kerncompetentie van vakbonden is echter niet gemak-
kelijk,, omdat arbeidsorganisatie en arbeidsmarkt deel uitmaken van een dynamisch 
complex,, waarop verschillende externe factoren van invloed zijn. Dit hoeft geen 
somberee conclusie te zijn, want vakbonden hebben nog steeds een voorsprong op 
dezee terreinen. Hun kerncompetentie is en blijf t belangenbehartiging rond arbeid, 
ookk al zal modernisering van dit concept nodig zijn. Concurrerende organisaties of 
bedrijvenn moeten hun wortels in het arbeidsproces nog ontwikkelen. Het is de vraag 
off  zij dit op korte of middellange termijn kunnen realiseren. 

TOEPASSINGG ALS BELEIDSINSTRUMEN T 

Kann het door mij ontwikkelde strategisch instrumentarium ook worden toegepast 
alss beleidsinstrument? Hierboven werd geconstateerd dat de toepassing van het CAO-
instrumentt en het onderscheidend vermogen de meeste invloed hebben op het re-
sultaat.. In de voorlaatste paragraaf van iedere sectorstudie werd een schets van toe-
komstigee ontwikkelingen gegeven. In figuur 1.2 worden deze ontwikkelingen sect-
orgewijzee onder elkaar gezet. Daarachter volgt in vogelvlucht een beleidsadvies ten 
aanzienn van het CAO-product en het onderscheidend vermogen. 

TOEPASSINGG I N ANDERE ORGANISATIE S 

Iss dit strategisch instrumentarium ook bruikbaar voor andere economische belan-
genorganisaties,, bijvoorbeeld voor organisaties van werkgevers? Ik meen dat dit in-
derdaadd het geval is. Door de ontzuiling verandert de vanzelfsprekendheid om lid 
tee worden van een werkgeversorganisatie. Door verandering van de markt en de pri-
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onderscheidendonderscheidend vermogen op de markt 

vatiseringg verandert bovendien de hiërarchie in werkgeversland: bedrijven en be-
drijfstakkenn die vroeger volgend waren, spelen nu soms een belangrijke rol. Door 
dee groei en de toenemende belangrijkheid van het midden- en kleinbedrijf is de 
populatiee waaronder de organisaties werven aanzienlijk vergroot. En wellicht de be-
langrijkstee verandering: net als werknemers kunnen ook werkgevers overal terecht 
voorr advisering en belangenbehartiging. Wat bepaalt voor werkgevers de keuze om 
lidd te worden van een bijvoorbeeld een brancheorganisatie? Van Waarden (1989) 
maaktt onderscheid tussen de behoefte aan een belangenbehartiging, de behoefte 
aann afstemming in de markt en sociaal-culturele factoren. Het gedrag ten aanzien 
vann de markt wordt verklaard door middel van de speltheorie van Olson (1965). 
Werkgeverss lijken gebaat bij een krachtige collectieve gedragsregel, waarbij zij ieder 
voorr zich een uitzonderingspositie prefereren. Populair gezegd: prijsbinding voor 
allen,, korting alleen in onze winkel. Ik kan me voorstellen dat groepen werkgevers 
off  werknemers zich inderdaad laten leiden door collectieve en individuele veron-
derstellingen.. De markt laat echter steeds minder ruimte voor grote aantallen werk-
geverss die allemaal hetzelfde product of dezelfde dienstverlening aanbieden. Boven-
dienn wordt het ondernemingsresultaat steeds meer bepaald door kwaliteit, levertijd 
enn service, factoren die verband houden met de (specifieke) arbeidsorganisatie en 
niett meer alleen door (collectieve) lonen en prijzen. Het is dus niet langer het col-
lectiefgedragg dat de keuze voor aansluiting bij een werkgeversorganisatie bepaalt, 
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maarr de eigen behoefte aan belangenbehartiging. Buitelaar en Van den Toren (1999: 
19)) merken het volgende op over de AWVN: 'Naast de ledenlogica ontwikkelde de 
AWVV ook een klantenlogica. Dit leidde tot een verschil in opstelling tussen de com-
mercieell  georiënteerde medewerkers, die opereren op een concurrerende markt en 
dee secretarissen (en later adviseurs) van de vereniging, die een duurzame ledenrela-
tiee willen ontwikkelen.' Dezelfde keuze tussen leden- en klantenlogica zien we thans 
bijj  de Consumentenbond. Al eerder lijk t een vergelijkbare keuze te zijn gemaakt bij 
dee omroepen. 

Werkgeversorganisatiess gedragen zich als vragers en aanbieders op de markt van 
economischee belangenbehartiging. De organisaties zijn bezig met herwaardering 
vann de aangeboden producten en diensten en bezinnen zich op de eigen rol ten op-
zichtee van tegenspelers, partners en concurrenten. In die zin zijn de strategische vra-
genn uit mijn onderzoek ook in meerdere of mindere mate van toepassing op werk-
geversorganisaties.. De belangrijkste vraag in dit verband luidt: wat is de kerncom-
petentiee van een werkgeversorganisatie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
iss nader onderzoek nodig, maar een globaal antwoord kan wel worden gegeven. Een 
verschill  met de vakbeweging is de kennis van de arbeidsorganisatie als kern-
competentie.. Deze kennis ligt niet in de eerste plaats bij de werkgeversverenigin-
genn maar bij de aangesloten bedrijven zelf. Het is meer de verbindende en vereni-
gendee kennis die de werkgeversorganisatie uniek maakt. Met hun kennis van de 
arbeidsmarktt en hun contacten met vakbonden en overheid onderscheiden de werk-
geversorganisatiess zich van hun leden, de bedrijven. Met hun kennis van bedrijven 
enn branches en hun contacten met leden, vakbonden en overheid onderscheiden 
dee werkgeversorganisaties zich van concurrenten, zoals organisatie- en adviesbu-
reaus.. Net als bij vakbonden is ook bij werkgeversorganisaties de synergie tussen de 
verschillendee typen belangenbehartiging doorslaggevend. 

Conclusie Conclusie 
Alss speler op de markt van sociaal-economische belangenbehartiging, reflecterend 
opp de strategie van tegenspelers en concurrenten, bepalen vakbonden hun koers op 
hett gebied van de arbeid. Het onderscheidend vermogen van een vakbond op het 
gebiedd van de arbeidsorganisatie en de arbeidsmarkt lijk t op lange termijn bepalend 
voorr het resultaat. Hier treden de grootste verschillen op tussen de vakbonden die 
ikk heb onderzocht, hier worden de cruciale fouten gemaakt en hier ligt ook de voor-
sprongg van vakbonden op andere spelers op de markt. Ook ten aanzien van de CAO 
alss product worden in mijn onderzoek grote verschillen tussen de sectoren gevon-
denn en ook op dit gebied hebben vakbonden een voorsprong op eventuele concur-
renten.. Het is echter de vraag of de ontwikkelingen op CAO-gebied bepalend zijn 
voorr de ledenontwikkeling op de lange termijn. De ledenontwikkeling lijk t veel 
meerr af te hangen van de synergie tussen CAO en andere aspecten van belangenbe-
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hartiging.. Het uitvoerend vermogen en de kennisorganisatie zijn gemakkelijker bij 
tee sturen dan de andere door mij onderzochte aspecten en hangen vooral af van de 
investeringsmogelijkhedenn van de vakbond in kwestie. 

Hett door mij ontwikkelde instrumentarium geeft een aanzet tot een meer ver-
fijndefijnde analyse van de arbeidsvoorwaardenvorming. Het instrument heeft daarbij 
eenn beperkte voorspellende waarde en leent zich voor beleidsadvisering ten behoe-
vee van vakbonden en andere organisaties. 
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DEELL II 

ARBEIDSVOORWAARDENVORMING ::  STRATEGISCH DEBAT 

Deell  ii van deze studie gaat over het tweede en derde deel van de probleemstelling 
(paragraaff  1.3, zie ook figuur 1.2), dat wil zeggen over veranderingen in de arbeids-
organisatiee en veranderingen in de persoonlijke levenssfeer van werknemers. Hoe 
verhoudenn die veranderingen zich tot elkaar en welke invloed hebben zij op de ar-
beidsvoorwaardenvorming?? Deel 11 bestaat uit vier hoofdstukken. 

SELECTIEE VAN ONDERWERPEN 

Hoofdstukk 7 gaat over bedrijfsinnovatie en heeft dus betrekking op de linkerzijde 
vann figuur 1.2. De voornaamste stelling van dit hoofdstuk luidt: bedrijfsinnovatie 
beïnvloedtt de arbeidsvoorwaardenvorming en omgekeerd. 

Strategisch e e 
arbeidsvoorwaarden --

vormin g g 

EersteEerste fragment van figuur 1.2 Het krachtenveld rond 

dede arbeidsvoorwaardenvorming 

Arbeidsvoorwaardenn worden door mij gedefinieerd aan de hand van vier kernon-
derwerpenn (paragraaf 1.4): inkomen, werktijd, kwalificatie en contractzekerheid. 
Dezee onderwerpen zijn sterk in beweging. Het kernonderwerp werktijd krijgt ruim 
aandachtt in hoofdstuk 8. De regeling van de werktijd is het resultaat van afwegin-
genn tussen de arbeidsorganisatie en de persoonlijke levenssfeer (figuur 8.1). De kern-
onderwerpenn kwalificatie en zekerheid komen in onderlinge samenhang ter sprake 
inn hoofdstuk 9. Als de arbeidsorganisatie en de werknemer samen aan de kwalifi-
catiee van de werknemer werken, dan zijn er minder voorzieningen nodig op het ter-
reinn van de zekerheid. En omgekeerd, als er al te veel nadruk ligt op financiële be-
schermingg en zekerheid, kan de beroepskwalificatie achterblijven (figuur 9.2). De 
hoofdstukkenn 8 en 9 hebben dus betrekking op de onderkant, links en rechts van 
figuurfiguur 1.2. 
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Strategisch e e 
arbeidsvoorwaarden --

vormin g g 
Persoonlijk ee levenssfee r 

TweedeTweede fragment van figuur 1.2 Het krachtenveld rond de arbeidsvoorwaardenvorming 

Ookk ten aanzien van het kernonderwerp inkomen speelt het krachtenveld tussen or-
ganisatiee en privéleven een belangrijke rol. De arbeidsorganisatie kan bijvoorbeeld 
sturenn door middel van prestatiebeloning, loopbaanbeleid en overwerk, terwijl in de 
persoonlijkee levenssfeer besluiten genomen worden over kostwinnerschap, spaar-
arrangementenn en pensioenverzekeringen. Ik heb ervoor gekozen om geen afzon-
derlijkk hoofdstuk over inkomen op te nemen, omdat dit een macro-economische 
invalshoekk vereist. Ook aan de herstructurering van de sociale zekerheid, een be-
langrijkk aspect van de inkomensvorming, heb ik geen afzonderlijke aandacht be-
steed,, omdat dit een invalshoek vanuit de politieke besluitvorming vereist. Het be-
leidd ten aanzien van inkomens en sociale zekerheid is weliswaar sterk in beweging, 
nett als werktijden, scholing en contractzekerheid, maar vergt een andere studie. 

Hoofdstukk 10 gaat over het proces van onderhandelen en de vormgeving van de 
CAO,, samen de configuratie van de CAO. Veel meer dan de andere, in dit deel van de 
studiee beschreven zaken speelt hier de continuïteit van de arbeidsverhoudingen een 
rol.. De onderhandelende partijen worden beïnvloed door institutionele factoren en 
doorr de actualiteit van de markt. Ook beïnvloeden de partijen, door te onderhan-
delen,, elkaar. Dit krachtenveld wordt weergegeven in de aan Kochan (1980) ont-
leendee figuur 10.1. Het resultaat van het in deze figuur verbeelde proces van be-
leidslerenn (Hemerijcki997) is vernieuwing van de arbeidsverhoudingen. Hoofdstuk 
100 heeft dus betrekking op de bovenkant van figuur 1.2. 

DerdeDerde fragment van figuur 1.2 Het krachtenveld rond de 

arbeidsvoorwaardenvorming arbeidsvoorwaardenvorming 

OPZETT VAN DE HOOFDSTUKKEN 

Dee hoofdstukken in deel 11 zijn, anders dan de hoofd-
stukkenn in deel 1, onderling verschillend in opbouw. Dit 
houdtt verband met de aard van het debat: het debat over 
dee arbeidsorganisatie wordt in de vakbeweging nauwe-
lijk ss gevoerd; het debat over arbeidstijdverkorting wordt 
voortdurendd gevoerd en al heel lang; het employability-

Strategisch e e 
arbeidsvoorwaarden --

vormin g g 
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debatt is nog maar net begonnen; de vormgeving van de CAO heeft een sterke theo-
retischee component en kan niet worden geanalyseerd zonder verwijzing naar het 
institutioneell  kader enz. Om een gezamenlijk referentiekader te scheppen wordt ie-
derr hoofdstuk afgesloten met een door mij gepercipieerde typering van het vak-
bondsbeleid.. Hoe gingen de voornaamste vakbonden om met het onderwerp in 
kwestiee in de vier belangrijkste tijdvakken na de Tweede Wereldoorlog? Ik heb het 
naoorlogsee tijdvak verdeeld over de periode tot 1965, de tijd waarin de Nederlandse 
vakbewegingg vrijwilli g meewerkte aan de wederopbouw van ons land; de periode 
1965-1980,, de jaren van radicalisering; de jaren tachtig, voor de Nederlandse vak-
bewegingg jaren van crisis en aanpassing; de jaren negentig, tijdvak van groei en van 
hett poldermodel. 

Bronnen Bronnen 

Hoofdstukk 7 is gebaseerd op een literatuurstudie op het terrein van de arbeidsorga-
nisatie.. Hoofdstuk 10 is gebaseerd op een literatuurstudie op het terrein der arbeids-
verhoudingenn en sluit daarmee aan op paragraaf 1.2. De overige bronnen zijn hoofd-
zakelijkk vakbondsstudies. 
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Vakbondd en arbeidsorganisatie 
Vann kritiekloo s volgen tot onderhandelen 

Inn hoofdstuk i werd bedrijfsinnovatie, naast de persoonlijke levenssfeer van de werk-
nemerr gedefinieerd als de 'primaire omgeving van het arbeidsvoorwaardenbeleid' (fi-
guurr 1.2). In dit hoofdstuk wordt nadere aandacht besteed aan de bedrijfsinnovatie. 
Welkee relatie bestaat er tussen de arbeidsvoorwaarden van werknemers en vernieu-
wingg van de arbeidsorganisatie? In de leer der arbeidsverhoudingen wordt deze rela-
tiee nog weinig gelegd. Heeft de dynamiek van de bedrijfsinnovatie invloed op de ar-
beidsvoorwaarden?? Kan van de andere kant het CAO-beleid een vernieuwende in-
vloedd hebben op de onderneming? Of kan de CAO vernieuwing in de bedrijven juist 
inn de weg staan? Dit zijn de voornaamste vragen die in dit hoofdstuk ter sprake zul-
lenn komen. In deze studie wordt betoogd dat vakbondswerk een sturende, pro-actie-
vee invloed kan uitoefenen op de onderneming, mits aan een aantal voorwaarden 
wordtt voldaan. De relatie tussen vakbondswerk, arbeidsvoorwaardenvorming en be-
drijfsinnovatiee is in het verleden zeker niet probleemloos gebleken. 

7.II  INNOVATI E EN FLEXIBILITEI T 

Bolwijnn en Kumpe (1989) onderscheiden vier stadia die een onderneming kan, zelfs 
moett doorlopen voor zij zich kan handhaven onder de marktomstandigheden van 
dee jaren negentig: het stadium van de efficiency, de kwaliteit, de flexibiliteit en de 
innovatie.. De geschiedenis van de industrialisering laat zien dat er tot circa i960 
voornamelijkk aandacht was voor het opvoeren van de massaproductie. Het efficiency-
strevenn om zodoende lage prijzen en voldoende aanbod mogelijk te maken is hier-
bijj  de dominante marktfactor. Vanaf de jaren zestig nam de belangstelling voor een 
beteree kwaliteit van de consumptiegoederen toe: er ontstond een kwaliteitscrite-
riumm ter aanvulling van het efficiency-criterium. Eind jaren zeventig veranderde de 
marktt opnieuw. De klant ging gebruik maken van het ruime en gevarieerde aanbod 
vann consumptiegoederen en stelde zich op als vragende partij. Het stadium van de 
flexibilitei tt was begonnen: naast prijs en kwaliteit werd de keuze in het assortiment, 
eenn korte levertijd en 'service' een factor voor succes in de markt. Volgens Bolwijn 
enn Kumpe is nu innovatie de voornaamste eis om mee te kunnen. 'De eis voor de 
jarenn negentig dat producten zich onderscheiden van die van de concurrenten, noe-
menn we uniekheid. Het daarmee verbonden interne performance-criterium noe-
menn we innovativiteit, ofwel vernieuwend vermogen. Het accent ligt daarbij niet 
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zozeerr op veranderingen, zoals bij flexibiliteit, maar op vernieuwingen. Het vernieu-
wenn onder tijdsdruk geeft innovativiteit een geheel eigen karakter, anders dan vroe-
ger'' (1989: 96). 

Bolwijnn en Kumpe stellen dus dat efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en innovatie 
noodzakelijkee stadia zijn die een onderneming moet doorlopen voordat aan het vol-
gendee performance-criterium kan worden voldaan. Men kan wel flexibel zijn zon-
derr innovativiteit, maar niet innovatief zonder flexibiliteit. Bolwijn en Kumpe gaan 
uitt van hypothetische ondernemingen: 'In werkelijkheid zullen ondernemingen of 
onderdelenn daarvan, nooit de pure eigenschappen van één fase vertonen. Als zoda-
nigg bestaan de Efficient Firm en de Flexible Firm niet. De werkelijkheid is pluri-
form.'' Het is dus mogelijk dat een deel vann een onderneming zich al in een verder 
ontwikkeldd stadium bevindt dan de rest. Het is ook mogelijk dat het gedrag op de 
markt,, of de stand van zaken van de technologie verder ontwikkeld is dan bijvoor-
beeldd het personeelsbeleid. 

Hett analysemodel van Bolwijn en Kumpe kan een rol spelen bij de beoordeling 
vann het ondernemingsbeleid. Dit model is geschikt om het niveau van een organi-
satiee te beoordelen, inclusief de middelen om een hoger stadium te bereiken. Dit 
maaktt het model ook bruikbaar voor het beoordelen van de strategie op het gebied 
vann de arbeidsvoorwaarden. Ook hierin zijn fasen of stadia aan te wijzen waarin be-
grippenn als kwaliteit (kwaliteit van de arbeid), flexibiliteit (keuzemogelijkheden in 
dee arbeidsvoorwaarden) en innovativiteit (verbetering van de kwalificatie) door-
dringen.. Bovendien moet de CAO op enig moment aansluiting vinden bij de stra-
tegiee van de onderneming: of partijen het nu eens zijn of niet, ze zullen toch over 
dezelfdee onderwerpen moeten praten voordat er sprake kan zijn van onderhande-
len.. Verondersteld mag worden dat er voor iedere fase die de onderneming door-
looptt een passend arbeidsvoorwaardenbeleid is. 

Flexibiliteitt wordt gewoonlijk omschreven als veranderbaarheid of beweeglijk-
heid.. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen operationele flexibiliteit 
enn personele flexibiliteit (Fruytier 1998). Operationele flexibiliteit heeft betrekking 
opp de snelheid waarmee producten en productie-équipement kunnen worden aan-
gepast.. Een onderneming die kleine series kan leveren en/of snel kan omschakelen, 
iss sterk in operationele flexibiliteit. Een onderneming waar het personeel snel kan 
omschakelenn is sterk in personele flexibiliteit. Operationele flexibiliteit veronder-
steltt personele flexibiliteit, omdat wordt uitgegaan van een bredere inzetbaarheid 
vann het personeel. Werknemers moeten meerdere taken kunnen uitvoeren, zij moe-
tenn zelf hun tijd indelen en ze moeten beschikbaar zijn als het werk dat vraagt. 

InIn de praktijk bestaan echter grote verschillen tussen organisaties die hun per-
soneelsbeleidd beschrijven als flexibel. Het kan om een hoogwaardige arbeidsorga-
nisatiee gaan, waar het aanpassingsvermogen schuilt in de aanwezigheid van goed 
opgeleide,, breed inzetbare werknemers. Er kan ook sprake zijn van een op zichzelf 
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starree werkorganisatie met een niet-flexibele technologie, waar tijdelijke krachten 
off  flexibele werktijden moeten zorgen voor de aanpassing. In dat geval is eigenlijk 
alleenn sprake van flexibele arbeidsvoorwaarden. Het begrip flexibilisering van de ar-
beidsvoorwaardenn heeft in de vakbeweging van de jaren tachtig een ongunstige bij-
klankk gekregen. Het begrip werd vooral geassocieerd met gebrek aan zeggenschap 
(overr de werkinhoud en de werktijden), met werkdruk (door onvoorspelbare werk-
tijdenn en overwerk) en met onzekerheid (door de tijdelijke contracten). In een la-
terr stadium heeft de vakbeweging moeten ervaren dat ook een deel van de eigen 
achterbann om flexibiliteit vraagt. Sommige werknemers stellen het juist op prijs om 
opp verschillende werkplekken ingezet te worden, andere willen graag afwijkende 
werktijden,, die aangepast zijn aan hun privéomstandigheden. 'Flexibele arbeids-
voorwaarden'' is dus mettertijd een onderhandelingspunt geworden waarbij de wen-
senn van de werknemers moeten worden afgewogen tegen de wensen van de arbeids-
organisatie.. Samenvattend kan gesteld worden dat flexibiliteit te bereiken valt via 
operationelee aanpassingen, via aanpassing van de organisatie en via de arbeids-
voorwaarden.. Figuur 7.1 geeft een overzicht van verschillende typen. 

OPERATIONEL EE FLEXIBILITEI T 

—— flexibiliteit van het product 
-flexibelee productie of dienstverlening 

PERSONELEE FLEXIBILITEI T 

-functie-flexibiliteitt of inzetbaarheid 

-flexibelee werktijden 
-flexibelee personeelsomvang of externe flexibiliteit 

ONDERHANDELINGSPUNTE NN OVER FLEXIBILITEI T I N ARBEIDSVOORWAARDE N 

-functie:: opleiding, zeggenschap en beloning 
-werktijd:: zeggenschap, rusttijden en beloning 
-tijdelij kk werk: contractzekerheid 

FiguurFiguur 7.1 Verschillende typen flexibiliteit 

Omdatt het vertrekpunt bij Bolwijn en Kumpe de productflexibiliteit is, valt het te 
begrijpenn dat in hun concept de flexibüiteitsfase een voorportaal is dat voor inno-
vatiee niet mag worden gemist. Bedrijven moeten immers eerst leren hun produc-
tieprocess te veranderen voor zij werkelijk in staat zijn om te vernieuwen. Op dit 
puntt is er verschil tussen product- en personeelsflexibiliteit. Naar mijn mening is 
personelee flexibiliteit niet altijd een voorwaarde om te kunnen overgaan naar in-
novatieff  ondernemen. Het valt wel in te zien dat er een groot aanpassingsvermogen 
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vann de personele organisatie vereist is om snel met nieuwe producten op de markt 
tee kunnen komen, maar dat wil nog niet zeggen dat een onderneming daarvoor er-
varingg moet hebben opgedaan met bijvoorbeeld uitzendkrachten en flexibele werk-
tijden.. Het kan zelfs zo zijn dat een voortdurend beroep op numerieke flexibiliteit 
(overwerk,, uitzendkrachten, oproepkrachten e.d.) het vernieuwend vermogen bin-
nenn de onderneming in de weg staat. 

Nett als flexibiliteit heeft ook innovatie een min of meer productgerichte en een 
minn of meer personeel-gerichte kant. In de literatuur wordt gewoonlijk onderscheid 
gemaaktt tussen productinnovatie en procesinnnovatie. Productinnovatie is het ont-
wikkelenn en op de markt brengen van nieuwe of verbeterde producten. Procesinno-
vatiee is het verbeteren van het productieproces door invoering van nieuwe techno-
logiee en/of door verandering van de organisatie. Productinnovatie zorgt (Brouwer 
enn Kleinknecht 1994) voor sprongsgewijze nieuwe investeringen en uitbreiding van 
werkgelegenheid.. Procesinnovatie zal op korte termijn banen kosten, maar zal op 
termijnn een versterking van de marktpositie kunnen betekenen en dus uiteindelijk 
banenn veilig stellen. Ook kan door procesinnovatie de kwaliteit van de arbeid ver-
beteren. . 

Hett lijk t erop dat procesinnovatie verschillende gevolgen kan hebben voor de ar-
beidsvoorwaarden,, al naar gelang de invulling die verschillende auteurs geven aan 
hett begrip. Kumpe, Bolwijn en Goudswaard (1993) zien innovatie evenals De Man 
(1996)) en Van Breukelen (1996) als een voorwaarde voor verbetering van de concur-
rentiekrachtt van de onderneming en leggen vooral nadruk op de organisatiekant 
vann innovatie. Een hoog kennisniveau, teamwork, goede communicatie, het over-
winnenn van bureaucratie en vooral snelheid zijn onmisbare elementen in hun inno-
vatieconcept.. Innovativiteit is vernieuwend vermogen onder tijdsdruk'. Looise (19-
99 6), Roobeek (1993) en Dhondt, Vaas e.a. (1996) leggen vooral nadruk op de werkne-
merskantt van innovatie. Ook vanuit de vakbeweging (Korevaar 1992) wordt de 
bijdragee van werknemers in het innovatieproces benadrukt. Zeggenschap en kwa-
liteitt van de arbeid worden gezien als een voorwaarde voor zowel technische als 
economischee vernieuwing. 'Een goede kwaliteit van de arbeid vormt een voorwaar-
dee om het innovatievermogen van een bedrijf te verbeteren. Onze resultaten geven 
ookk aan dat organisatie-externe variabelen (marktpositie, technologische ontwikke-
ling)) slechts een effect zullen hebben op het innovatievermogen, voor zover er in 
eenn bedrijf sprake is van een nieuwe productievorm' (Dhondt, Vaas e.a. 1996: 93). 
Mett andere woorden, procesvernieuwing valt niet los te zien van de betrokkenheid 
vann de werknemers of, zoals Roobeek dat formuleert, Vernieuwing van onderop'. 

Opp deze plaats wordt volstaan met de volgende definitie van innovatie. 'Innova-
tiviteitt is het vermogen van een organisatie om te vernieuwen in het besef dat een 
hoogg kennisniveau en een grote en brede betrokkenheid van werknemers essentieel 
zijnn om snel te reageren op veranderingen in de markt'. 
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7-22 PRO-ACTIEF VAKBONDSBELEI D 

Omm een bijdrage aan de bedrijfsinnovatie te kunnen leveren moet de vakbeweging 
tijdigg handelen en over de juiste instrumenten beschikken. De betrokkenheid van 
vakbondenn bij vernieuwingsprocessen in de onderneming verloopt niet zelden via 
dilemmass die hun voorgeschiedenis hebben buiten de onderneming. Ontwikkelin-
genn zoals de uitvinding van het mechanische weefgetouw, de elektrisch aangedreven 
locomotieff  en de mechanische elevator voor de graanoverslag confronteerde de vak-
bewegingg met revolutionaire ontwikkelingen in het arbeidsproces en vernietigden 
mett één klap veel banen. Men kan natuurlijk, zoals de arbeiders in de vorige eeuw 
well  hebben gedaan, de klompen in het weefgetouw gooien ofbedingen dat er stokers 
moetenn meerijden op elektrische treinen... Maar op de ontwikkelingen vooruitlo-
penn is beter. 

Waarr moet de vakbeweging zijn bij massale invoering van PC S op kantoren, of 
vann robots in fabrieken? Op de kantoren/fabrieken die deze kapitaalgoederen 
aanschaffen?? Bij de bedrijfstak waarvan deze bedrijven deel uitmaken? Bij de leve--
ranciers?? De ontwerpers? De overheid? De ervaring leert dat de kracht van een vak-
bondd het best tot uitdrukking komt in onderhandelingen op de werkvloer. Maar 
dann moeten degenen die onderhandelen wel openstaan voor wat er in het bedrijf 
gaandee is. De behoefte aan vernieuwing moet herkend worden en er moet ruimte 
zijnn voor reflectie. Beide partijen moeten zich pro-actief opstellen: handelend vol-
genss een eigen visie, zij het steeds in wisselwerking met de strategie van de ander. 
Innoverendd arbeidsvoorwaardenbeleid zou moeten betekenen dat de onderhande-
lendee partijen door middel van de CAO communiceren over de vernieuwing van ar-
beidsvoorwaardenn en arbeidsorganisatie. Buitelaar (1997) spreekt in dit verband van 
pro-actieve,, reactieve of passieve werknemersstrategieën tegenover innovatieve, adap-
tievee of traditionele managementstrategieën. Ervaren vakbondsgroepen ontwikke-
lenn na verloop van tijd de behoefte aan informatie over de toekomstkansen van hun 
onderneming.. Alternatieve strategieën worden onderzocht bijvoorbeeld vanuit het 
oogmerkk van werkgelegenheidskansen of kwaliteit van de arbeid. Buitelaar en Vree-
mann (1985) spreken in dit verband van 'werknemersonderzoek'. Het zelf verzamelen 
enn analyseren van informatie kan helpen om een pro-actieve strategie te ontwikke-
len.. Twee voorbeelden kunnen dit verhelderen. 

VoorbeeldVoorbeeld 1: GTI mechanics 

GTII  Mechanics in Barendrecht is een onderdeel van GTI en verzorgt onderhoud en 
vernieuwingg aan pijpleidingen ten behoeve van de petrochemische industrie en de 
olieopslagbedrijven.. Een van de problemen waar het bedrijf mee kampt, is de dis-
continuïteitt in de orderportefeuille. In de wintermaanden heeft het bedrijf meest-
all  weinig werk om handen omdat de raffinaderijen op volle kracht draaien en wei-
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nigg gelegenheid hebben voor groot onderhoud. In de rest van het jaar, vooral in de 
zomermaanden,, maakt het bedrijf veel overuren. Ook is men in het drukke seizoen 
aangewezenn op het aantrekken van tijdelijk personeel, GTI Mechanics verkeert in 
dee rode cijfers en het moederbedrijf heeft laten weten dat er binnen afzienbare tijd 
winstt gemaakt zal moeten worden. Zo niet, dan wordt het bedrijf verkocht. Het 
managementt van GTI Mechanics zoekt nu de oplossing in bezuiniging op de loon-
kosten.. Voorstel is om de eerste 120 overuren niet meer uit te betalen, maar te 'com-
penserenn in de stille winterperiode. De werknemers bouwen op deze manier een 
positieff  saldo van te veel gewerkte uren op en krijgen deze uitbetaald in de winter-
maandenn in de vorm van doorbetaalde 'arbeidstijdverkorting*. 

Dee Industriebond FNV kreeg dit voorstel in 1997 onder ogen. De leden van de 
bondd verwierpen het voorstel, maar toonden zich gevoelig voor de werkgelegenheids-
problemen:: wat zou er van het bedrijf terechtkomen als het verkocht werd? Daarom 
werdd een tegenvoorstel gedaan in de vorm van een opleidingsprogramma voor het 
voltalligee personeel (voornamelijk lassers en pijpfitters). Door een bredere kwalifi-
catiee zouden de (meeste) werknemers in staat zijn om ook andere werkzaamheden 
tee verrichten, bijvoorbeeld het verrichten van eenvoudig onderhoudswerk ten be-
hoevee van andere industriële klanten dan de olie- en chemische industrie. Hierdoor 
zouu het bedrijf minder afhankelijk worden van één of enkele grote opdrachtgevers. 
Bovendienn zou er goedkoop opgeleid kunnen worden in de wintermaanden, als een 
deell  van het personeel toch al thuis zit. In ruil voor het opleidingsplan bood de vak-
bondd aan om een deel van de overwerktoeslag te 'laten zitten. 

Inn dit voorbeeld is sprake van een managementstrategie die het midden houdt tus-
senn traditioneel en adaptief. De vakbondsstrategie is aanvankelijk reactief, want men 
staatt met de rug tegen de muur, maar krijgt mettertijd pro-actieve trekken. Het voor-
beeldd laat ook zien dat het nog niet zo makkelijk is om invloed op bedrij fsvernieuwing 
uitt te oefenen. De problemen van één kleine onderneming zijn niet los te zien van 
dee problematiek van een hele bedrijfstak. Toch heeft het voorbeeld van GTI een goe-
dee kans op resultaat. Het probleem is weliswaar acuut maar kan verzacht worden 
mett een betrekkelijk eenvoudige verandering van de arbeidsvoorwaarden. 

VoorbeeldVoorbeeld 2: Turgor 
Inn maan 1996 schreven kaderleden van de Industriebond FNV werkzaam bij Targor 
inn Rozenburg, een joint-venture van BASF en Hoechst, een notitie over de 'toe-
komstigee structuur van de ploegendienst'. Deze notitie bevat veel interessante ge-
gevenss over het werk van operators in de chemische industrie. De kern van de no-
titiee bestaat uit de volgende passage: 'Bij de huidige stand van de automatisering 
zijnn er vier situaties voor de operator mogelijk: 
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i.. De procescomputer doet operaties en coördinatie. De operator werkt aan de opti-
malisatie.. Hij heeft gedetailleerde proceskennis nodig, ziet storingen vroegtijdig 
aankomenn en heeft grote verantwoordelijkheid. 

2.. De computer doet ook de optimalisatie; de operator bewaakt. Er is vrij weinig 
proceskenniss nodig. Storingen worden later gesignaleerd. Er is sprake van onder-
belasting. . 

3.. Als onder 2. De operator gebruikt de vrijgekomen tijd voor eenvoudige onder-
houdstaken.. Hierdoor is minder personeel nodig; de werkdruk wordt hoger. 

4.. Als onder 2. Maar nu wordt de operator betrokken bij de procesvernieuwing en 
verbeteringg van de apparatuur. Dit maakt hooggeschoolde operators nodig.' 

Dee vraag die de opstellers van de notitie zichzelf stellen, luidt als volgt: welk type 
operatorr heeft vanuit vakbondsoptiek de voorkeur. Situatie 1 doet zich steeds min-
derr voor, want het productieproces is tot in de details onder controle. Er is steeds 
minderr behoefte aan optimalisatie en storingen doen zich niet vaak meer voor. Situ-
atiee 2 betekent steeds saaier werk, waardoor onderbelasting ontstaat voor de opera-
tors.. Situatie 3 ligt voor de werkgever het meest voor de hand en is ook mogelijk 
mett het huidige opleidingsniveau van het personeel. Deze oplossing kost echter veel 
banenn in de indirecte sfeer (leidinggevenden, onderhoudspersoneel, schoonmakers, 
eventueell  ook kantoor- en laboratoriumpersoneel). Situatie 4 zou het werk weer 
interessantt maken, maar vereist een zeer hoog niveau operator, die bovendien veel-
zijdigg (namelijk werktuigbouwkundig en elektrotechnisch) gevormd moet zijn. 

Inn dit voorbeeld kan van een pro-actieve vakbondsstrategie gesproken worden. De 
managementstrategiee beweegt zich tussen adaptief en innovatief. Er is zeker gehoor 
voorr de boodschap van de FNV. Probleem is vooral dat veranderingen bij Targor niet 
loss te zien zijn van bredere ontwikkelingen in de procesindustrie. De opstellers van 
dee notitie zien het dan ook als hun taak om een discussie te voeren onder collega's 
uitt andere chemiebedrijven. Alleen op die manier kan de vakbond er uiteindelijk 
inn slagen om de veranderende werkinhoud van de procesoperator op de agenda van 
dee CAO-onderhandelingen te krijgen. 

7.33 VAKBOND EN ARBEIDSORGANISATI E IN DE TIJD 

Voorr de vakbeweging zal vernieuwing altijd een goede balans moeten weergeven 
tussenn economisch succes en sociale verbetering. De toepassing van arbeidswe-
tenschapp in navolging van RW. Taylor dwong de vakbeweging in het eerste kwart 
vann de twintigste eeuw tot stellingname omtrent de richting van economische 
vernieuwing.. In Nederland werd dit debat gevoerd op het NW-Congres van 1918 
(Vann der Waerden 1918). In termen van Bolwijn en Kumpe ging het in die tijd om 
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hethet stadium van de efficiency. De Oostenrijker Otto Bauer definieert in 1931 de ba-
lanss tussen economische en sociale vernieuwing met de begrippen 'rationalisatie' 
enn 'intensivering' van de arbeid. 'In veel gevallen bespaart de rationalisatie de arbei-
derr nutteloze, onproductieve inspanning. [...] Men stelt hem dus in staat meer te 
presterenn zonder dat hij meer energie hoeft te verbruiken. Men verhoogt niet het 
energieverbruikk van de menselijke arbeid, maar verbetert zijn nuttig effect. Veel 
schrijverss stellen voor slechts zulke verbeteringen [...] te betitelen als rationalisatie 
vann het arbeidsproces. In andere gevallen daarentegen dwingen de nieuwe arbeids-
methodenn de arbeider intensiever te werken, meer energie in elk arbeidsuur te ver-
bruiken.. De toepassing van die methoden zullen wij [...] niet rationalisatie, maar 
intensiveringg noemen (Bauer 1931: 85). Bauer steunt rationalisatie, maar waar-
schuwtt tegen te ver doorgeschoten productiviteitsverbetering in de vorm van inten-
siveringg van de arbeid. Algemener gezegd: economische vernieuwing kan schade 
toebrengenn aan het sociaal welzijn, in dit geval aan de gezondheid van de werkne-
mer.. Dit dilemma blijkt steeds terug te komen. 

Inn de jaren vijfti g werd in het vakbondsblad Stuwing gedebatteerd over de voor-
enn nadelen van rationalisatie in de bouw (Korevaar 1990). De redactie plaatste een 
aantall  brieven van verontruste leden, onder meer van metselaar J. Loode uit 
Enschedee over het gebruik van het zogeheten B2-blok. B2-blokken, genoemd naar 
dee uitvinder en fabrikant Bredero, zijn metselblokken ter grootte van 10 a 12 nor-
malee metselstenen en wegen ongeveer 15 kilo. Loode betoogde: deze techniek holt 
hett vakmanschap in de bouw uit en is slecht voor de kwaliteit van de moderne wo-
ningbouw.. De leiding van de bond reageerde met een verwijzing naar het tekort aan 
traditioneell  geschoolde vaklieden en de deprimerende situatie van de woningnood. 
Dee discussie deed nogal wat stof opwaaien en al snel kwam ook het argument van 
dee arbeidsomstandigheden op tafel. Gevreesd werd dat metselaars een hernia zou-
denn oplopen als zij de hele dag B2-blokken moesten tillen. Op dat moment scha-
keldee de leiding van de bond 'deskundigen' in. Er werden excursies georganiseerd 
naarr fabrieken en onderzoekscentra en na een afgewogen oordeel van externe ar-
beidsanalistenn luidde de conclusie: 'B2-blokken zijn zwaar, maar niet te zwaar'. 

Tegenwoordigg zouden vakbonden anders tegen de situatie aankijken dan des-
tijds.. Het argument van de woningnood - als deze zich op dit moment zou voor-
doenn - zou nu even serieus genomen worden als toen. Maar de argumenten over 
massalee ontscholing en over de zwaarte van het werk zouden nu veel zwaarder we-
gen.. Er is en wordt nog steeds een hoge prijs betaald voor het zware en eentonige 
werkk in de bouwnijverheid. Wat dat betreft is de waarschuwing van Bauer over 
intensiveringg nog actueel. De bouwvakbeweging in de jaren vijfti g miste echter die 
kritischee en vooruitziende blik en legde zich neer bij het oordeel van externe deskun-
digenn en de werkgevers. Het voorbeeld lijk t representatief voor de vakbeweging in 
dee jaren vijftig , N W, NKV en CNV committeerden zich aan het landsbelang, hadden 
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dee gewoonte om het arbeidsvoorwaardenbeleid ver van de werkvloer te ontwikke-
lenn en stonden onwennig tegenover discussies met kritische leden. Het gedrag van 
dee vakbeweging in de jaren vijfti g kan dan ook getypeerd worden als 'kritiekloos 
volgen'.. Dat gold zeker voor de ontwikkeling van het arbeidsproces. 

Aann het begin van de jaren zestig ontstond een heel ander economisch en be-
drijfsklimaatt in Nederland. Het besef dat efficiency in de bedrijfsvoering niet ge-
mistt kon worden bleef onverminderd bestaan, maar tegelijkertijd deed de vraag naar 
eenn betere productkwaliteit van zich spreken. In het personele beleid ontstonden 
ookk nieuwe problemen. De ergste economische nood in ons land was gelenigd en 
dee werknemers waren niet meer collectief aanspreekbaar op de leuze samen de 
schouderss eronder. Vooral in fabrieken waar het arbeidsproces saai en geestdodend 
wass kampte men met een afnemende arbeidsmotivatie, hoge verzuimcijfers en een 
groott verloop. Vanaf 1963 werd daarom in een aantal Philipsbedrijven geëxperimen-
teerdd met werkstructurering, naar Scandinavisch voorbeeld. Het ging hoofdzakelijk 
omm van bovenaf gestuurde veranderingen in assemblagebedrijven. De ingrepen on--
derr de benaming taakroulatie, taakverruiming en taakverrijking waren aanvanke-
lij kk minimaal (Den Hertog en Vossen 1975), maar achteraf bezien was dit het begin 
vann een herstructureringsproces dat eigenlijk nog steeds aan de gang is. Voor het 
eerstt werd gebroken met de arbeidsdeling, die in navolging van Taylor en Henry 
Fordd was ontwikkeld in de assemblage-industrie. Er waren zelfs experimenten waar-
bijj  de lopende band geheel werd afgeschaft en vervangen door groepswerk. We kun-
nenn zeggen dat het management van de Philipsbedrijven een klassieke aanpak ter 
discussiee stelde. 

Dee experimenten bij Philips maakten veel discussie los. Voorstanders zagen hier-
inn een nieuwe vorm van zeggenschap van arbeiders over het eigen werk. Tegenstan-
derss spraken van een fopspeen. Na tien jaar vallen en opstaan met de werkstructure-
ringg was de discussie nog lang niet afgerond. Minister-president J.M. den Uyl toon-
dee zich op een congres van de nog jonge Industriebond N W in 1975 een voorstander 
vann deze vorm van werknemersdemocratie (Industriebond N W 1975). Maar de lei-
dingg van deze bond zag niets in experimenten op de werkvloer en definieerde 
zeggenschapp in termen van radicale maatschappelijke verandering en socialisme 
(Industriebondd N W 1974). De bond liep ook niet warm voor het idee dat onder-
nemerr en werknemers althans een gedeelte van de macht zouden delen door over-
legg tussen management en ondernemingsraad. Gewaarschuwd werd voor de vuile 
handenn die werknemers zouden krijgen als zij zich te nadrukkelijk inlieten met ver-
anderingsprocessenn binnen de onderneming. Nieuwe wetgeving op het terrein van 
dee medezeggenschap (de Wet op de Ondernemingsraad van 1970, respectievelijk 
1979)) werd gekarakteriseerd als 'een ons zeggenschap in ruil voor een kilo verant-
woordelijkheid'.. Liever hield de Industriebond N W de handen schoon tot het mo-
mentt daar was om de volledige beslissingsmacht in handen van werknemers te leg-
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gen.. Een belangrijke brochure over de OR kreeg dan ook de veelzeggende titel Van-
daagdaag controleren om morgen te beslissen (Industriebonden FNV 1979). Maar de veran-
deringenn op de werkvloer zouden niet tot morgen blijven wachten. 

Hett is jammer dat de industriële vakbeweging zich op het hoogtepunt van haar 
machtt niet nadrukkelijker ingezet heeft voor een andere inhoud van werk, taak-
verdelingg en vakmanschap. Dat is er niet van gekomen. 'Als gevolg van het stil blij -
venn staan bij de vraagstelling of werkstructurering zou leiden tot humanisering dan 
well  rationalisering van de arbeid, namen de vakbonden tegenover deze experimen-
tenn een ambivalente houding aan. Aan vakbondszijde stond democratisering van 
dee arbeidsverhoudingen voorop terwijl de werkgevers werkstructurering zagen als 
eenn aanvulling op de bestaande arbeidsorganisatie. De ambivalentie van vakbonds-
zijdee leidde vooral tot een defensieve opstelling tegenover werkstructurering, te 
meerr omdat men deze automatisch vereenzelvigde met een inpakstrategie van ma-
nagementzijdee en beschouwde als een concurrent van het opkomend bedrijven-
werk'' (Buitelaar en Vreeman 1985: 587). Opbouw van het vakbondswerk in de be-
drijvenn werd dus belangrijker gevonden dan het ontwikkelen van een nieuwe visie 
opp het arbeidsproces. Toch had het één kunnen samengaan met het ander. Onder-
handelenn over zulke items als de arbeidsomstandigheden, werktaak en de vakoplei-
dingg had het nog jonge vakbondswerk in de bedrijven kunnen stimuleren, maar 
kennelijkk schoot de kennis van en ervaring met de arbeidsorganisatie op dat mo-
mentt te kort. De Industriebond N W wilde geen samenwerking en was op de werk-
vloerr niet sterk genoeg om zelf met een eigen visie te komen. Wel ontwikkelde de 
bondd een sterke traditie op het terrein van de arbeidsomstandigheden. 

Bijnaa twintig jaar na het van start gaan van de eerste experimenten met werkstruc-
tureringg kon nog gezegd worden: 'De vakbeweging oriënteerde zich tot dusver op 
arbeidsomstandighedenn (veiligheid, gezondheid) en arbeidsvoorwaarden. Zolang 
dezee verzekerd zijn of verbeteren, is de kwalificatie tot dusver geen specifiek object 
vann vakbewegingsbeleid' (De Sitter 1982:67). In een reactie op dit boek schrijft Vos, 
beleidsmedewerkerr van de Industriebond N W, dat dit niet aan de oriëntatie van de 
vakbewegingg te wijten is. 'Niet ongebruikelijk is dat werkgevers domweg de vak-
bondd het recht ontzeggen om op bedrijfsniveau als onderhandelingspartij op te tre-
denn voor andere zaken dan het arbeidsvoorwaardenbeleid' (Vos 1982:257). Buitelaar 
enn Vreeman concluderen in 1985 dat 'werknemers weliswaar aspecten van de ar-
beidsorganisatiee beïnvloeden voor wat betreft arbeidsvoorwaarden (personeelsbe-
zetting,, overwerk, beloning, arbeidstijden), maar nog onvoldoende kans zien in-
vloedd uit te oefenen op de ontwikkelingvan de arbeidsorganisatie en arbeidsinhoud' 
(Buitelaarr en Vreeman 1985: 561). 

Dee bouwvakbeweging wist in de jaren vijfti g niet goed raad met de opkomst van 
dee efficiënte onderneming in termen van Bolwijn en Kumpe en was geneigd om de 
ontwikkelingenn kritiekloos te volgen. De industriële vakbeweging wist — in een an-
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deredere tijd en een ander sociaal klimaat - geen raad met de opkomende kwalitatieve 
ondernemingg en trok zich terug uit de dialoog over bedrijfsvernieuwing. Deze hou-
dingg valt te karakteriseren als 'kritische distantie'. 

Hett belangrijkste vakbondsdebat over vernieuwing van bedrijven in de jaren tach-
tigg gaat over nieuwe technologie. In Europa en Amerika was de oude industrie in 
eenn crisissituatie geraakt. Wat ervoor terugkwam, waren de hightech bedrijven die 
dee wereld veroverdenn vanuit Californië (micro-elektronica) en vanuit Japan (nieu-
wee productieconcepten in de assemblage-industrie). Rond 1985 veranderde in de 
Nederlandsee vakbeweging het denken over vernieuwing van bedrijven en kwam er 
aandachtt voor het werken in taakgroepen of zelf sturende teams, voor kwaliteitszorg, 
uitbestedingg van werk, co-makership en flexibiliteit. De massale toepassing van 
computerss en robots in de Japanse industrie sprak tot de verbeelding. Tegelijkertijd 
kwamm er steeds meer aandacht voor de vernieuwing van het arbeidsproces en het 
herontwerpenn van taken. In Japan werkten de arbeiders in teams met een beperkt 
aantall  managementlagen en een grote eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
rendee werknemers. Een oude discussie werd ook in Nederland opnieuw actueel: het 
debatt over nieuwe organisatievormen op de werkvloer. In de vakbeweging was dit 
debatt een beetje weggezakt: de voornaamste bonden distantieerden zich immers 
vann experimenten op de werkvloer. Maar daarbuiten was het debat over nieuwe 
productieconceptenn gewoon doorgegaan. De belangrijkste school binnen de orga-
nisatiewetenschapp die zich hiermee bezighield, was de sociotechniek. 

Dee nogal dubbele verhouding tussen vakbeweging en de sociotechniek in de ja-
renn zeventig is duidelijk verwoord door de Zweedse onderzoekers Ehn en Kyng. Zij 
beschrijvenn hun betrokkenheid vanaf 1975 bij vakbondsprojecten in de Scandina-
vischee landen.' Hoewel wij kritisch stonden (en staan) ten opzichte van de sociotech-
nischee aanpak nemen wij niet compleet afstand van alle technieken die met de so-
ciotechniekk worden geassocieerd. Veel analytische hulpmiddelen die door socio-
technicii  zijn ontwikkeld hebben hun nut bewezen bij het analyseren van arbeids-
organisatiee en productietechnologie. Begrippen als taakverrijking en autonomie van 
dee groep kunnen, wanneer ze werkelijk serieus worden genomen, een uitdaging in-
houdenn voor systeemontwikkelaars. [....] Onze kritiek richt zich fundamenteel niet 
opp de gebruikte technieken, maar op de strategie die wordt toegepast om democra-
tiseringg na te streven' (Ehn en Kyng 1991:17). 

Dee kritiek van Ehn en Kyng heeft dus vooral betrekking op de zeggenschap zo-
alss die in de sociotechniek wordt geformuleerd. Deze kritiek leefde kennelijk breed 
inn de Scandinavische vakbeweging van de jaren zeventig. En dus ontwierp men een 
geheell  eigen strategie die beter bij het beoogde doel van democratisering paste. Al 
aann het begin van de jaren zeventig startte de Noorse vakbeweging met intensieve 
kadercursussenn over nieuwe technologieën. Probleem was echter algauw dat de 
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nieuww verworven (specialistische) kennis niet toegepast kon worden in het gewone 
vakbondswerk.. Daarom werd besloten om het onderzoek naar nieuwe techno-
logieënn meer ten dienste te stellen van vakbondsactie. De kadergroepen zouden zelf 
kenniss moeten vergaren, eventueel met behulp van externe deskundigen en bedrijfs-
deskundigen,, zodat er meer aansluiting op de praktijk zou zijn. Uiteindelijk leidde 
dezee aanpak tot de ook in Nederland veelbesproken technologieovereenkomsten 
tussenn de Noorse vakcentrale en de werkgeversfederatie. De Noorse werkgevers be-
loofdenn tijdig informatie ter beschikking te stellen over automatiseringsplannen. 
Ookk het recht op onderzoek naar de gevolgen voor de werkvloer werd gegarandeerd. 
Bovendienn kwamen er faciliteiten voor kaderleden om dit onderzoek te verrichten. 

Dee Scandinavische manier van werken was jarenlang een gewild exportartikel. 
Veell  Noorse en Zweedse experimenten vonden navolging in Nederland (Van Kla-
verenn 1989, Van Klaveren en Kooistra 1991 en Bouman 1989). Toch is in Nederland 
weinigg bereikt op het terrein van de sociale inbedding van nieuwe technologieën. 
InIn de jaren tachtig zijn op dit gebied geen belangrijke successen geboekt in de onder-
handelingen.. Ook de activiteiten van ondernemingsraden zijn achtergebleven bij 
dee verwachtingen. Het in 1987 opgerichte FNV-Steunpunt voor Technologie werd 
vijfjaarr later weer opgeheven, omdat het aantal vragen uit bedrijven tegenviel en 
omdatt het moeilijk was om aansluiting te vinden bij de praktijk van het vakbonds-
werkk in de bedrijven.130 

Hett is de FNV-bonden ook in de jaren tachtig niet gelukt om invloed uit te oefe-
nenn op de grote veranderingen in het arbeidsproces die in dat tijdvak actueel waren. 
Daarr zijn verzachtende omstandigheden voor aan te voeren. De vakbeweging maak-
tee een moeilijke periode door: ledenverlies en werkloosheid vroegen de meeste aan-
dachtt en van een machtspositie in bedrijven was op dat moment geen sprake. Ook 
vondd er geen integratie plaats tussen de nieuwe ideeënvorming (zeggenschap over 
arbeidsprocess en technologie) en de gangbare werkwijze in de Nederlandse vakbon-
den.. Het CAO-instrument en de inbreng van kaderleden in de bedrijven leverden op 
eigenn kracht te weinig op. Bijsturing via de in Nederland gebruikelijke paden van 
overlegg op centraal niveau lukte niet of kreeg geen navolging in bedrijven. Er was 
geenn sprake van een gecoördineerde inzet aan de CAO-tafel op het gebied van arbeids-
organisatiee en technologie. Het lukte kennelijk niet om vakbond en onderneming 
tee laten samenwerken bij onderwerpen als technische inventiviteit, productivi-
teitsverbeteringg en kwalificatie van werknemers. De werkgevers vonden technolo-
giee geen onderwerp om met vakbonden te bespreken. Vakbonden hadden of een 
maatschappijkritischh ideaalbeeld van technologische vernieuwing of helemaal geen 
beeld.. Nu wreekte zich het gemis aan eerdere ervaring met experimenten op de werk-
vloer.. We zouden ook in dit stadium nog kunnen spreken van kinderziektes. Na de 
periodee van het kritiekloos volgen, respectievelijk de kritische distantie was er nu het 
dogmaa van 'het eigen alternatief. 
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Pass aan het eind van de jaren tachtig lukte het de Nederlandse vakbeweging om er-
varingenn op het gebied van organisatievernieuwing te vertalen in vakbondspro-
grammass waarover onderhandeld kon worden. Het ging bijvoorbeeld om co-ma-
kership,, flexibele werktijden en uitzendarbeid. Langzaam maar zeker slaagde de 
vakbewegingg erin om haar onervarenheid bij het beoordelen van bedrijfsvernieu-
wingg te overwinnen. 

Conclusie Conclusie 

Dee vakbeweging heeft haar visie op organisatievernieuwing verschillende malen 
moetenn herzien. Een periode van kritiekloos volgen werd gevolgd door een perio-
dee van kritische distantie, waarna uiteindelijk een klimaat ontstond van pro-actief 
beleidd gericht op onderhandelen. Twee vragen blijven actueel voor de toekomst. 
Hoee krachtig moet de eigen ideeënvorming ten opzichte van de arbeidsorganisatie 
zijn?? En op welke manier moet de beweging zich openstellen tegenover nieuwe en 
onbekendee veranderingen in bedrijven? 

7-44 SOCIOTECHNIE K EN ARBEIDSVOORWAARDE N 

Dee sociotechniek is een theorie over arbeid en de organisatie van de arbeid. Iedere 
organisatiee heeft haar eigen arbeidsproces of, anders gezegd, een systeem van 
arbeidsdeling.. De sociotechniek bestudeert de structuren van deze arbeidsdeling en 
verteltt wat de beste structuur is om bepaalde resultaten te behalen. De praktijk van 
dee sociotechniek bestaat dus uit het herontwerpen van arbeidsprocessen. 'De prak-
tijkvraagg waaraan de sociotechniek haar eenheid dankt en waarop ze een antwoord 
will  geven, luidt als volgt: hoe moet het werk georganiseerd worden opdat tegelij-

kertijd:kertijd: 1. de kwaliteit van de organisatie (efficiency, flexibiliteit en innovativiteit), 
2.. de kwaliteit van de arbeid (stressrisicos en leermogelijkheden) en 3. de kwaliteit 
vann de arbeidsverhoudingen (coöperatie in plaats van conflict) verbeterd kunnen 
worden.. Elke wijze van organiseren heeft tegelijkertijd gevolgen voor deze drie kwa-
liteiten'' (Christis 1998:37-38). Omdat de sociotechniek de onderlinge relatie tussen 
organisatie,, kwaliteit van de arbeid en arbeidsverhoudingen vooropstelt, wordt wel 
gesprokenn van integraal herontwerpen. 

Dee oorsprong van de sociotechniek ligt aan het eind van de jaren vijfti g in 
EngelandEngeland en de Scandinavische landen. Wat tegenwoordig in Nederland de mo-
dernee sociotechniek wordt genoemd, is in de jaren tachtig ontwikkeld door De Sit-
ter.. Kern van de sociotechniek is de breuk met de leer van F.W. Taylor. De socio-
techniekk zet zich met name aftegen de opsplitsing van uitvoerende taken enerzijds 
enn leidinggevende, voorbereidende en controlerende taken anderzijds. 'Nu, bijna 
eenn eeuw na Taylor kunnen we kritisch opmerken dat een personele scheiding tus-
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senn "volgelingen en commandeurs", tussen "arbeiders en managers" of russen "uit-
voerderss en regelaars" geen noodzakelijke voorwaarde voor productiebesturing is. 
Ookk een meer democratische, gedecentraliseerde en gezamenlijke procesbesturing 
iss immers denkbaar en uitvoerbaar' (De Sitter 1982: 22). 

Fruytierr (1994) spreekt in navolging van Kern en Schumann (1984) van het nieuwe 
productieconceptt (NPC).IJI Het NPC is gebaseerd op de sociotechnische organisatie-
leer.. Een schematisch overzicht van de verschillen tussen NPC en het Tayloristisch 
productieconceptt ziet er als volgt uit: 

TAYLORISTISC HH PRODUCTIECONCEPT 

Maximalee functionele concentratie 

Maximalee differentiati e en specialisatie van 
uitvoerendee taken 

Maximalee scheiding van regeling en uitvoering 

Maximalee differentiati e van regelende functies 

Maximalee verdeling van regelfuncties in het team 

NIEUWEE PRODUCTIECONCEPT 

Minimal ee functionele concentratie 

Minimal ee differentiati e en specialisatie van 
uitvoerendee taken 

Minimal ee scheiding van regeling en uitvoering 

Minimal ee differentiati e van regelende functies 

Minimal ee verdeling van regelfuncties in het team 

FiguurFiguur  7.2 Het Tayloristisch productieconcept en het nieuwe productieconcept BRON: FRUYTIER 1994 

Hett komt er volgens de sociotechniek dus op neer om te streven naar zo min mo-
gelijkk specialisatie op de werkvloer. Bovendien moeten regelende taken (toezicht, 
werkvoorbereiding,, kwaliteitscontrole) geïntegreerd worden op uitvoerend niveau 
enn zo mogelijk gespreid worden over alle functies. Sleutelbegrip is het vergroten van 
dee regelcapaciteit (letterlijk: de mogelijkheid om regelende taken te verrichten) op 
dee werkplek. Het meest tot de verbeelding sprekende praktijkmodel van de socio-
techniekk is de (semi-)autonome taakgroep, waarbinnen de werktaken onderling wor-
denn verdeeld, bij een minimaal onderscheid in hiërarchische niveaus. In plaats van 
autonomee taakgroepen wordt de laatste jaren ook wel gesproken over zelfsturende 
teams.. Nergens is de breuk met het organisatieconcept van Taylor zo duidelijk als in 
dee taakgroepen of teams. Er is immers geen sprake meer van nauwkeurig vastgelegde 
werktakenn die blijvend verdeeld zijn over verschillende personen, bovendien is af-
gerekendd met de straffe controle en hiërarchie. Een voorbeeld kan het verschil tus-
senn eenTayloristische en een sociotechnische organisatie verhelderen: 

Holecc Algemene Toelevering (HAT) in Hengelo maakt kleine metalen onderdelen 
voornamelijkk ten behoeve van de andere Holecvestigingen. Deze onderdelen wor-
denn gebruikt voor elektrotechnische apparaten zoals elektromotoren, turbines, ge-
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ncratoren,, pompen, meterkasten e.d. De belangrijkste bewerking bestaat uit verspa-
ningg van metaal: zagen, draaien, frezen, boren, slijpen en polijsten. Er moet uiter-
aardd ook ingepakt, opgeslagen, getransporteerd en verkocht worden. Bovendien 
vragenn sommige klanten om las- en/of montagewerk. Wie door de fabriek loopt, 
ziett een grote hal met bewerkingsmachines, afgewisseld met grote bakken vol onder-
delen:: tandwielen, assen, T-stukken, verloopstukken, bochten enz. Vroeger zou een 
dergelijkee fabriek bestaan van grote en regelmatige orders, en het productassorti-
mentt zou gestandaardiseerd zijn, waardoor het mogelijk was om voorraad te hou-
denn van de belangrijkste producten. Tegenwoordig is de vraag van de klanten veel 
grilliger,, de variatie is groter en de series zijn kleiner. Op voorraad produceren is er 
niett meer bij. Om toch snel aan de vraag van de klant te voldoen moet er 'orderge-
bonden'' gewerkt worden. Het gevolg is dat de hele organisatie bij HAT op de kop 
gezett is ('gekanteld is'). Dit is al in de jaren tachtig gebeurd. Terwijl er vroeger in 
vastee volgorde werd gewerkt (machine i zaagt pijpen in stukken, machine 2 buigt 
pijpstukken,, machine 3 boort, machine 4 slijpt enz.), wordt nu naar order gewerkt. 
Datt betekent dat een vaste machinebezetting (werknemer 1 altijd op machine 1 enz.) 
niett meer mogelijk is. Er zijn teams gevormd, die het werk onderling kunnen ver-
delen.. Een team werkt complete orders af. De beste man in het team kan op alle 
machiness werken, de meeste anderen kunnen een beperkt aantal machines bedie-
nen.. De gevolgen van deze reorganisatie zijn alles bij elkaar zeer ingrijpend: 

-- het bedrijf kan zowel grote als kleine series maken; 

-- de voorraden zijn sterk teruggebracht; 
-- de doorlooptijden zijn veel korter omdat de werknemers niet meer op eikaars be-

werkingenn hoeven te wachten; 
-- de werknemers zijn breder inzetbaar en breder opgeleid dan vroeger; 
-- de werknemers moeten onderling overleggen over de werkverdeling; 
-- er zijn minder voorlieden en controleurs; 
-- de uitvoerende werknemers moeten zelfde kwaliteit controleren en fouten her-

stellen; ; 

-- de kwaliteit van de producten is verbeterd. 
Wee zien dat de reorganisatie van het arbeidsproces betrekking heeft op drie aspec-
ten:: de organisatie is veranderd, de inhoud of de kwaliteit van de arbeid is veran-
derdd en de arbeidsverhoudingen zijn veranderd, vooral de toenemende zeggenschap 
vann de uitvoerende werknemers en de veranderde stijl van leiding geven. 

Dee HAT was in de jaren tachtig een voorbeeld van een sociotechnische reorganisa-
tiee met uitstraling in het hele land. Een belangrijke vraag is in hoeverre de socio-
technischee inzichten zich hebben verbreid en in hoeverre er werkelijk sprake is van 
eenn reorganisatietraditie volgens het sociotechnisch concept. Aan de ene kant ge-
venn Joosse e.a. (1990) aan dat het moeite heeft gekost om voor hun onderzoek vol-
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doendee bedrijven te vinden die in staat zijn om resultaten te tonen van een socio-
technischee praktijk. Maar aan de andere kant schrijft de werkgeversorganisatie AWVN 

(1997):: 'Er is veel belangstelling ontstaan voor organisatieconcepten, die - in tegen-
stellingg tot de traditionele organisatiewijze — bedrijven en instellingen wél flexibel 
makenn om snel in te spelen op veranderingen. Werken in taakgroepen neemt daar-
bijj  een prominente plaats in'. Mij n persoonlijke indruk, gebaseerd op informatie 
vann kaderleden, vakbondsbestuurders en organisatiedeskundigen, is dat het werken 
inn taakgroepen of zelfsturende teams in de jaren negentig is doorgebroken in de 
Nederlandsee industrie. Wel is vaak sprake van mengvormen: in een deel van de on-
dernemingg is sprake van een herontwerp van de organisatie, andere delen werken 
nogg volgens meer traditioneel concept of hebben gekozen voor een andere bena-
dering. . 

Dee sociotechniek is zeker niet het enige organisatieconcept dat de laatste jaren op-
geldd heeft gedaan. In de auto-industrie en daaraan verwante assemblage-industrieën 
tekendee zich rond 1990 een organisatieconcept af onder de naam lean-production 
(slankee productie). De lean-production is ontwikkeld in de Japanse en Japans-
Amerikaansee automobielindustrie (Womack e.a. 1991). Kenmerken zijn: een plat-
tee organisatiestructuur, integratie van voorbereidende en controlerende werkzaam-
hedenn in de productie, uitbesteding van niet-kerntaken, taakverbreding en teamw-
ork.. Lean-production lijk t qua idee veel op het Europese concept van autonome 
taakgroepenn en kan net als de sociotechniek beschouwd worden als een reactie op 
dee Tayloristische organisatie met haar starre hiërarchie en ver doorgevoerde 
arbeidsdeling.. Maar aan de zeggenschap en de autonomie van werknemers is in het 
lean-conceptt weinig aandacht besteed. In plaats daarvan overheerst de bevelstruc-
tuurr van de teamleiders. Een ander verschil is dat de lean-production veel nadruk 
legtt op het uitbesteden van werkzaamheden die niet tot de kern van de organisatie 
behoren.. De slanke organisatie verzamelt op deze manier een grote groep satellietbe-
drijvenn om zich heen, die als toeleverancier optreden. Vooral in Japan is op deze 
manierr een ware bedrijvenpiramide ontstaan, bestaande uit ontwerp- en assem-
blagebedrijvenn (aan de top), afhankelijke toeleveringsbedrijven (in het midden) en 
sweatshopss (aan de voet). Door deze manier van organiseren verkeren vooral de 
werknemerss onder aan de piramide in een afhankelijke positie (just-in-time-pro-
ductie,, veel overwerk). Een derde verschil is dat de lean-production weinig oog heeft 
voorr de regelcapaciteit van de werknemer. Waar de sociotechniek probeert om de 
werknemerr te ondasten door grondig naar de taakverdeling te kijken, probeert de 
lean-productionn de werknemer onder druk te zetten door een maximale verant-
woordelijkheidd te delegeren. Het verschil tussen een sociotechnische organisatie en 
eenn lean-organisatie zit hem dus vooral in de zeggenschap (Cutcher-Gershenfeld 
e.a.. 1995, Van Amelsvoort 1992). 
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Tochh kunnen ook de teams uit de lean-production niet functioneren zonder een 
minimalee zeggenschap van de werknemers: zij moeten immers zelf besluiten ne-
men,, bijvoorbeeld over de indeling van het werk en het opsporen van fouten. De 
zeggenschapp in het lean-concept gaat echter niet verder dan een beperkt gedeelte 
vann de productie. In een sociotechnische organisatie bestrijkt de zeggenschap een 
brederr terrein: taakgroepen staan veel meer op gelijke voet met de leidinggevenden, 
kiezenn hun eigen 'coördinatoren, hebben het recht om initiatieven te nemen en 
onderhoudenn contacten met bijvoorbeeld andere taakgroepen. In de praktijk zijn 
dee theoretische concepten niet altijd zo gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. 
Somss hebben meerdere concepten hun sporen nagelaten in één onderneming. 

Automobielfabriekk Nedcar in het Limburgse Born is een typische mengvorm 
vann lean-production en sociotechniek. De technologie in sommige delen van de fa-
briekk is een kopie van een Mitsubishi-fabriek in Japan. Dat geldt met name voor 
hett automatische transportsysteem in de carrosseriefabriek. In deze fabriek wordt 
onderr gigantische tijdsdruk gewerkt, compleet met house-muziek om de 'takt-tij-
den'' te markeren. Maar op dezelfde afdeling treffen we groepscoördinatoren aan, 
diee gekozen zijn door het team. Ook is er een geheel nieuwe productieconfiguratie 
waarr kleine bestelwagens worden gemaakt. Deze doet denken aan de oorspronke-
lijk ee sociotechnische Vblvo-experimenten uit de jaren tachtig.I3Z De situatie bij Ned-
carr bevestigt de bevindingen van Womack e.a. en van Cutcher-Gershenfield e.a. dat 
beidee concepten als het ware in elkaar schuiven. 

Dee gebruikswaarde van het sociotechnisch organisatieconcept gaat veel verder 
dann 'organisatievernieuwing van bovenaf'. De sociotechniek vertegenwoordigt im-
merss een stelsel van waarden en normen dat ook van betekenis is voor de sociale 
vernieuwingg inn de organisatie, doordat de kwaliteit van de arbeid en de arbeidsver-
houdingenn op gelijke voet staan met (verandering van) deorganisatie of de technolo-
gie.. In de lean-production is dit uitgangspunt afwezig. In het vakbondswerk kun-
nenn we van de sociotechniek dan ook verschillende dingen leren. Het sociotech-
nischh organisatieconcept gaat ervan uit dat verandering kan worden ingeleid door 
behoeftenn vanuit de markt (het voorbeeld van Holec Algemene Toelevering), door 
veranderingg in de technologie (het voorbeeld van Nedcar), maar ook door verande-
ringenn op de arbeidsmarkt. Hierdoor heeft ook de vakbeweging een hefboom om 
invloedd uit te oefenen. Door de organisatievorm ter discussie te stellen levert het 
sociotechnischee concept aanknopingspunten op verschillend gebied: verbetering 
vann de kwaliteit van de arbeid, verhoging van het scholingsniveau van werknemers, 
reduceringg van werkdruk, vergroting van de werknemerszeggenschap en innovatie. 
Ditt zijn zaken die aansluiten bij het concept van vernieuwend en strategisch ar-
beidsvoorwaardenbeleid. . 

Hiertegenoverr staat dat de sociotechniek weinig aanknopingspunten biedt voor 
positieverbeteringg van perifere werknemers (ongeschoolde werknemers op de ar-
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beidsmarkt,, uitzendkrachten die er niet in slagen om aan een vaste baan te komen, 
werknemerss bij laagwaardige toeleveranciers). Sterker nog, door de nadruk op het 
primairee proces en door het creëren van een grotere regelcapaciteit voor de werk-
nemerr helpt het sociotechnisch concept een tweedeling tot stand te brengen: tus-
senn geschoolde en ongeschoolde werknemers, tussen werknemers in de kernorga-
nisatiee en werknemers buiten de kernorganisatie. De ervaring leert, dat bedrijven 
diee een succesvolle introductie van zelfsturende teams achter de rug hebben meest-
all  niet in staat zijn om om te gaan met het probleem van laaggeschoolde en moei-
lij kk te herscholen werknemers. Het niveau in de teams gaat omhoog en werknemers 
diee dit niveau niet kunnen halen komen onder druk te staan. Niet zelden wordt dit 
probleemm opgelost door eenvoudige werktaken geheel af te stoten naar andere be-
drijvenn of naar uitzendkrachten. Door de sterke nadruk op het primaire proces komt 
dee sociotechnische organisatie als het ware op een voetstuk te staan, verheven bo-
venn de uitzendbureaus en de toeleverende sector. Dat is jammer omdat de sociotech-
niekniek goede oplossingen aandraagt voor de al genoemde werknemerszeggenschap, 
kwaliteitt van de arbeid, werkdruk, scholing en innovatie. Deze goede oplossingen 
zijnn helaas onvoldoende toegankelijk voorr de massa aan de periferie van de arbeids-
markt. . 

Dee oorzaak voor dit probleem is naar mijn mening dat het sociotechnisch organi-
satieontwerpp te weinig aandacht heeft voor omgevingsfactoren. Dat geldt voor de 
arbeidsmarkt,, maar ook voor relaties met andere, in dit geval toeleverende bedrij-
ven.. Van der Zwaan merkt hierover op: 'Behalve het feit dat de externe arbeidsmarkt, 
dee onderwijsmarkt, het regionale of sectorale innovatiebeleid omgevingsfactoren 
zijnn die betekenis hebben voor het sociotechniek-ontwerp, zijn er ook nog harde 
relatiess met andere bedrijven (bijv. co-makership, onderlinge uitbesteding en toele-
vering)) en concurrentieverhoudingen zijn dikwijls zodanig dat zij diep doordringen 
inn het afzonderlijk bedrijf, zelfs tot in het primaire voortbrengingssysteem.' (Van der 
Zwaann 1990: 86) Ook Christis erkent het probleem van de beperkte horizon van de 
sociotechniek.. Reagerend op De Sitter schrijft hij: 'De Sitter kan dus uitzoomen van 
hett arbeidsproces van een Rotterdams havenbedrijf naar het arbeidsproces van de 
Rotterdamsee haven als geheel en nog verder. Als onderzoeker van arbeidsprocessen 
kann De Sitter met andere woorden zelf bepalen waar hij systeemgrenzen legt en hij 
kann zo dingen zichtbaar maken die anders onzichtbaar zouden zijn gebleven. [...] 
[Echter]]  niet de onderzoeker bepaalt wat de systeemgrenzen zijn, maar organisaties 
bepalenn dat zelf, door te bepalen wie lid is en wie geen lid is, wie niet en wie wel toe-
gelatenn wordt en welke handelingen niet en welke wel onder het gezag van de werk-
geverr vallen en dus formeel georganiseerd worden (Christis 1998: 85). 

Eenn bijdrage aan dit debat kan geleverd worden in de vorm van figuur 7.3 (blz. 
214) ) 
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PROBLEEM M 

hogerr  niveau van 
takenn gevraagd 

snelleree toelevering 

gevraagd d 

neerwaartse e 
prijsdru kk bij 
toeleveranciers s 

hogerr  niveau 
technischee ver-
nieuwingg gevraagd 

onoplosbaree conti-
nuïteitsproblemen n 

POLARISERENDEE OPLOSSING 

ontslag,, herplaatsing werknemers 
bijj  toeleveranciers 

just-in-tim ee toelevering 

méérr  uitbesteden, 
méérr  toeleveranciers 

specialistischee toeleveranciers 
selecteren selecteren 

méérr  werk uitbesteden 

INTEGRERENDEE OPLOSSING 

integratiee van taken in 
kernbedrij ff  beperken 

groteree regelcapaciteit 
toeleveranciers s 

hogeree eisen stellen 
aann kwalitei t toeleveranciers 

geïntegreerdee toeleveranciers 
selecteren selecteren 

integratiee van ondernemingen 
(inbesteding) ) 

FiguurFiguur  y.} Polariserende en integrerende oplossingen in de relatie tussen kernonderneming en 

satellietbedrijven satellietbedrijven 

Organisatiess hebben de keus tussen polariserende en integrerende oplossingen. 
Polariserendee oplossingen lijken eenvoudig en leggen de problemen van tijdsdruk, 
routinematigg werk en motivatieproblemen buiten de deur. Integrerende oplossin-
genn vragen tijd en aandacht omdat dit soort ingewikkelde personele problemen in 
eigenn huis wordt aangepakt. Organisaties kunnen strategisch voordeel behalen als 
zijj  zich niet alleen laten leiden door eigen organisatiebelangen, maar leren denken 
inn termen van netwerkbelangen. Het kan op korte termijn weliswaar voordelig zijn 
omm vooral hoogwaardig werk in de eigen organisatie onder te brengen en het sim-
pelee werk uit te besteden, maar op langere termijn kan het beter zijn om een net-
werkk van hoogwaardige arbeid rond het eigen bedrijf te creëren. Uitbesteding van 
eenvoudigg werk kan op korte termijn voordelig zijn, maar op lange termijn kan het 
zinvoll  zijn om ook eenvoudige banen in huis te houden zodat er ook werk voor-
handenn is voor werknemers met een verminderde inzetbaarheid. 

Conclusie Conclusie 
Reorganisatiee van het arbeidsproces heeft altijd invloed op de arbeidsvoorwaarden. 
Omgekeerdd geldt ook dat vakbonden door middel van het arbeidsvoorwaardenbe-
leidd een onderneming kunnen dwingen tot organisatieverandering. De moderne 
sociotechniekk geeft, door het op gelijke voet behandelen van organisatieverande-
ring,, kwaliteit van de arbeid en arbeidsverhoudingen een aanzet tot een analyse-
kaderr voor de relatie arbeidsorganisatie-arbeidsvoorwaardenbeleid. 
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7.55 HET ARBEIDSCONTRACT: BELEMMERING OF VOERTUIG VOOR VERNIEUWING? 

Wiee de vraag opwerpt of het arbeidsvoorwaardenbeleid een stimulerende invloed 
kann hebben op organisatieverandering, moet ook de vraag onder ogen zien of het 
bestaann van vakbonden en arbeidscontracten op zichzelf een belemmering kan zijn 
voorr de economie. In Nederland is de laatste jaren een heftig debat gevoerd over in-
stitutionelee aspecten van de arbeidsmarkt. Inzet van dit debat is de vraag of bescher-
mendee regelgeving in haar algemeenheid, of toegespitst op zulke zaken als mini-
mumlonenn en contracdonen belemmerend werkt op het functioneren van de ar-
beidsmarkt.. Er zijn drie niveaus in het debat te onderscheiden: 
i.. Is de loonarbeid als organisatievorm nog van deze tijd, of is het effectiever om 

verhoudingenn tussen producenten via de markt en/of via prijsvorming te laten 
verlopen? ? 

2.. Is de gewoonlijk sectorale collectieve arbeidsovereenkomst zoals we die in Europa 
kennenn nog van deze tijd, of is het beter om contracten af te sluiten op onder-
nemingsniveau,, op afdelingsniveau of zelfs op individueel niveau? 

3.. Is de aard van het arbeidscontract nog van deze tijd of is dit contract te bureau-
cratisch,, te veel gebaseerd op rechten en plichten en te weinig flexibel? 

Adi.Adi. Loonarbeid als organisatievorm 
Eenn principieel uitgangspunt in het debat wordt gekozen door De Leij, die de vraag 
opwerptt of een complexe organisatie met een groot aantal 'loonarbeiders' nog wel 
vann deze tijd is. Hij spreekt in dit verband van 'de-institutionalisering van de loonar-
beid':: 'Arbeidsverhoudingen waarin de werkverrichter - al dan niet op basis van een 
meerr blijvende verbintenis — de ruimte krijgt om op basis van eigen kennis en kun-
dee naar eigen inzicht, alleen of samen met gelijkwaardige anderen, het overeenge-
komenn arbeidsproduct tot stand te brengen' (De Leij 1996:131). 

Menn kan de positie van De Leij op verschillende manieren uitwerken. Moeten 
werknemerss een grotere zelfstandigheid dragen in bijvoorbeeld de sociale zekerheid 
doorr zelf contracten af te sluiten over ziekterisico's of moeten transacties tussen 
werknemerr en werkgever en van werknemers onderling in toenemende mate de 
vormm krijgen van een verkoper-koperverhouding? Of, nog abstracter, moet prijs-
vormingg het enige regelend principe zijn in economische transacties? Vos en Buite-
laarr vragen zich af welk coördinatieproces effectiever is: de markt of de arbeids-
organisatie?? Is het met het oog op de complexiteit van de arbeidsverdeling in de sa-
menlevingg niet doelmatiger om de verdeling van de arbeid te organiseren binnen 
organisaties?? Zij stellen zich deze vraag aan de hand van de transactiekostentheorie 
vann Coase, later uitgewerkt door Williamson. 'Om een productieproces mogelijk 
tee maken via de markt moeten individuele producenten onderling hele reeksen van 
contractenn afsluiten, voor elke afzonderlijke transactie één. En elke transactie brengt 
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kostenn mee, in het bijzonder kosten van informatie, onderhandeling en controle. 
Menn moet op de hoogte zijn van vraag en aanbod en van de relevante prijzen, er 
moett over contracten worden onderhandeld en van elk afgesloten contract moet de 
correctee naleving worden gecontroleerd. De meeste van die kosten worden twee-
maall  gemaakt, namelijk door zowel de vragers als de aanbieders op de markt. De 
ondernemerr kan op al deze kosten besparen door alle contracten tussen individuele 
producentenn te vervangen door één contract van elke producent met de onderne-
ming.. Verdere kostenbesparingen zijn mogelijk door het afsluiten van contracten 
voorr langere termijn in plaats van afzonderlijke contracten voor elke opvolgende 
productiehandeling.. De voor de productie nodige transacties tussen afzonderlijke 
producentenn worden vervolgens binnen de onderneming gecoördineerd door de 
ondernemer'' (Vos en Buitelaar 1996:16). Verdere besparingen op transactiekosten 
zijnn mogelijk door het standaardiseren van arbeidstaken en arbeidsvoorwaarden. 
Dee transactiekostentheorie kan ook toegepast worden op de flexibilisering van de 
arbeid.. Vos en Buitelaar stellen dat flexibilisering van de arbeidscontracten niet al-
leenn uit sociaal oogpunt ongewenst is, maar in complexe arbeidsprocessen ook on-
doelmatig:: 'Aan de vergroting van de passieve flexibiliteit [dat is flexibiliteit naar de 
wenss van de ondernemer - KK] hangt voor beide partijen een prijskaartje. Voor de 
werknemerr betreft dit voornamelijk kosten van onzekerheid op de arbeidsmarkt. 
Voorr de ondernemer gaat het om interne beheerskosten. Zo is er een negatief ver-
bandd tussen flexibiliteit van de arbeid en betrokkenheid bij het werk van de werkne-
mer.. Hoe kwetsbaarder het productieproces en hoe groter het afbreukrisico, hoe af-
hankelijkerr de ondernemer is van de vrijwillig e inzet van de werknemer op basis van 
wederzijdsee loyaliteit' (Vos en Buitelaar 1996: 20). 

Inn dezelfde richting gaat het concept massa-individualiteit (TVA-developments 
1995).mm De leidende gedachte hierachter is dat marktpartijen die voor de keus ge-
steldd worden om te voldoen aan de 'unieke' wensen van de klant, toch op zoek zul-
lenn gaan naar vormen van standaardisatie. Een uniek pakket van consumptiegoe-
deren,, maar toch allemaal te koop bij dezelfde detailhandel. Unieke transportwen-
sen,, maar toch volgens één logistieke oplossing. Unieke transactie-contracten, maar 
tochh passend binnen het bestek van een collectieve arbeidsovereenkomst? 

AdAd 2. (Sectorale) collectieve arbeidsovereenkomst 

Overr de collectieve arbeidsovereenkomst is het debat nog in volle gang. Enige tijd 
spitstee het debat over institutionele aspecten van de arbeidsmarkt en de arbeids-
verhoudingenn zich toe op enkele specifieke regelingen: het algemeen verbindend 
verklarenn van CAO'S en het al of niet handhaven, verlagen of transparant maken van 
hett wettelijk minimumloon. Op dit moment wordt hier en daar de vraag opge-
worpenn of de CAO in zijn algemeenheid nog toekomst heeft, respectievelijk zal wor-
denn verdrongen door een stelsel van individuele arbeidsovereenkomsten. Deze vraag 

216 6 



wordtt niet alleen opgeroepen door de toenemende (individuele) verschillen in 
arbeidsvoorwaarden,, maar ook door het in kringen van economen gevoerde debat 
overr loonrigiditeit en corporatisme. Gezaghebbende Nederlandse economen, zoals 
Vann Wijnbergen (1996), betogen dat de wijze waarop in Nederland (Europa) de 
loonafsprakenn tot stand komen, rigiditeit in de hand werken, die schadelijk is voor 
dee werkgelegenheidsgroei. Teulings (1995,1997) wijst daarentegen op het zelfhand-
havendd systeem van collectieve afspraken. Partijen hebben behoefte aan langeter-
mijnafsprakenn uit pure calculatie. Zo willen werkgevers weten waar zij aan toe zijn 
alvorenss besluiten te nemen over investeringen in bijvoorbeeld de scholing van de 
werknemer.. Bovendien, zo betoogt Teulings, bevat het in Europa, anders dan in de 
Verenigdee Staten gebruikelijke systeem van bedrijfstakgewijze (centrale) onderhan-
delingenn vele aanpassingsmechanismen, waardoor het mogelijk is om zowel op con-
juncturelee schokken te reageren als op specifieke schokken die zich op de arbeids-
marktt of in de onderneming voordoen. Het economendebat over de rigiditeit van 
collectievee afspraken is naar mijn oordeel uitermate beperkt omdat het uitsluitend 
overr loonkosten en sociale zekerheid gaat en omdat het sterk ideologisch bepaald 
is.. Tot zijn essentie teruggebracht gaat het debat steeds opnieuw over de vermeen-
dee superioriteit van de Amerikaanse economie ten opzichte van de Europese. 

Ookk andere economische theorieën waarin verband gelegd wordt tussen arbeids-
voorwaardenn en innovatie zijn naar mijn oordeel te exclusief georiënteerd op de 
loonkosten.. Volgens Kleinknecht (1996) leidt loonmatiging op den duur tot een la-
geree economische groei omdat bedrijven zich niet gedwongen voelen om te investe-
renn in nieuwe arbeidsprocessen en producten. Bovendien leidt loonmatiging tot 
vraaguitvall  waardoor de afzet van goederen en diensten op de binnenlandse markt 
stagneert.. Omgekeerd zou een grotere loonstijging dan de laatste jaren in Nederland 
gebruikelijkk is leiden tot een creatieve destructie a la Schumpeter: er zal werkgele-
genheidd verloren gaan in sectoren die er niet in slagen een hogere productiviteit te 
bereiken,, maar er zullen nieuwe banen ontstaan in innovatieve bedrijven. Klein-
knechtt verwijt vakbonden dus niet zozeer rigiditeit in het arbeidsvoorwaardenbe-
leid,, zijn kritiek betreft juist de terughoudendheid van het Nederlandse, op loon-
matigingg gebaseerde overlegmodel. De theorie van Kleinknecht bevat een kern van 
waarheid:: een vakbond die omwille van de zwakke bedrijven bereid is om de ster-
kee bedrijven te sparen, is geen aanjager van de innovativiteit. Naar mijn oordeel zou 
dee redenering van Kleinknecht sterker worden bij een meer dynamische visie op 
vakbondsonderhandelingen.. Vakbonden in bedrijven volstaan niet met een gene-
riekee loonafspraak, maar proberen zeggenschap te verwerven over aspecten van de 
arbeidsorganisatie.. Juist de combinatie loon, werktijden, arbeidscontracten en kwa-
lificatiebeleidd zet voor de onderneming krijdijnen uit voor (aspecten van) het stra-
tegischh beleid. Een dergelijke brede inzet vormt overigens nog geen garantie voor 
hett uitbannen van rigiditeiten in de arbeidsvoorwaardelijke regelingen. 
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Ad$.Ad$. De aard van de arbeidsovereenkomst 

Hierbovenn is het een en ander gezegd over de toekomst van de collectieve contracten 
inn zijn algemeenheid. Daarmee is nog niet veel gezegd over de manier waarop de 
contractpartijenn met elkaar omgaan. Ook de aard van het contract, of de aard van 
dee arbeidsrelatie is echter onderwerp van debat. Fruytier (1998), naar Williamson, 
maaktt onderscheid tussen vier 'contractuele relaties': 

VERTROUWE N N 

CONTROL E E 

BINDIN G G 

clanrelatie e 

bureaucratischee relatie 

VRIJHEI DD VAN DE MARK T 

professionelee relatie 

spotmarktrelatie e 

FiguurFiguur 7.4 De dynamiek van de contractuele relatie BRON: FRUYTIER 1998 

Dee bureaucratische relatie gaat uit van contractuele binding tussen werkgever en 
werknemerr en van controle en beheersing ten opzichte van het werk. In CAO-ter-
men:: de werknemer heeft een vaste aanstelling, een functieomschrijving, vaste werk-
tijdenn en beloning. Van de andere kant werkt betrokkene in een arbeidsorganisatie 
waarr toezicht en controle de boventoon voeren: aanvangstijden, tempo, kwaliteit, 
omgangsvormen:: alles is aan regels onderworpen. 

InIn de clanrelatie is eveneens sprake van een duidelijk omschreven binding tus-
senn werkgever en werknemers. De werknemer heeft dan ook een vergelijkbare waar-
borgg als in de bureaucratische relatie. Maar in plaats van controle is er sprake van 
eenn vertrouwensrelatie. De clanrelatie vinden we bijvoorbeeld in een familiebedrijf. 

Inn de spotmarktrelatie is wel sprake van controle op het functioneren van de 
werknemer,, maar de binding is afwezig. De contractuele verhoudingen tussen werk-
geverr en werknemer worden van dag tot dag bepaald door de markt. Uitzendcon-
tracten,, oproepcontracten en contracten voor korte tijd zouden we spotmarktcon-
tractenn kunnen noemen. 

Tenn slotte de professionele relatie. Deze is enerzijds gebaseerd op de vrije markt, 
maarr anderzijds op vertrouwen tussen beide partijen. Het zijn bijvoorbeeld hoog 
opgeleidee specialisten die in staat zijn een professionele relatie aan te gaan, omdat 
hunn positie op de arbeidsmarkt sterk is. Zij kunnen dus het risico nemen om con-
tractenn te sluiten waar geen 'bureaucratische zekerheden' aan ten grondslag liggen. 
Vann de andere kant zullen werkgevers niet de behoefte hebben om het gedrag van 
hunn hoogwaardige werknemers of eventueel 'partners' van dag tot dag vast te leg-
gen,, maar zij zullen wel de loyaliteit van deze werknemers willen verwerven. Een 
dergelijkee relatie kan dan ook alleen ontstaan als de partijen een minimaal vertrou-
wenn in eikaars gedrag tonen. 
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Hett actuele debat over employability is onder meer gebaseerd op de opkomst en de 
ontwikkelingg van de professionele relatie. Werkgevers zijn bereid om hun werkne-
merss meer vrijheid te gunnen en in die werknemers te investeren. Van hun kant 
durvenn de werknemers het aan om een deel van de oude zekerheden te laten varen. 
Hett is duidelijk dat een dergelijke relatie alleen kan ontstaan als de werkgevers uit-
stekendee arbeidsvoorwaarden bieden, bereid zijn om een hoge mate van zelfstan-
digheidd van de werknemer te accepteren en bereid zijn om in de werknemers te in-
vesterenn zodat zij daadwerkelijk een sterke positie kunnen opbouwen op de arbeids-
markt.. Van de andere kant zullen de werkgevers verlangen dat werknemers een 
uitstekendee arbeidsprestatie leveren, een grote verantwoordelijkheid dragen en flexi-
bell  inzetbaar zijn. Naar mijn overtuiging heeft de arbeidsovereenkomst toekomst 
wanneerr deze evolueert van een bureaucratische naar een meer professionele rela-
tie.. Of van spotmarktrelatie via een meer bureaucratische naar een professionele re-
latie.. Fruytier merkt terecht op dat een puur professionele relatie onder de huidige 
verhoudingenn een grote stap is voor veel werknemers. Vooral werknemers die nu al 
eenn onzekere positie innemen zullen niet in staat zijn om zich te handhaven in een 
organisatiee zonder binding en zonder een gestructureerde rechtspositie. Dat neemt 
niett weg dat ik met Fruytier van mening ben dat de moderne arbeidsovereenkomst 
zichh in de richtingvan een employability-contract moet bewegen. Hoger opgeleide, 
zelfstandigerr opererende werknemers met een grotere zeggenschap zijn in mijn visie 
eenn onmisbare factor voor innovatie. 

Conclusie Conclusie 

InIn dit hoofdstuk werd innovativiteit gedefinieerd als het vermogen van een organisa-
tiee om te vernieuwen, in het besef dat een hoog kennisniveau en een grote en brede 
betrokkenheidd van werknemers essentieel zijn om snel te reageren op veranderin-
genn in de markt. Innovatief arbeidsvoorwaardenbeleid zal dus moeten inspelen op 
hett vernieuwend vermogen van een organisatie en zal tegelijkertijd het kennisni-
veauu en de zeggenschap van de werknemers dienen te stimuleren. Hoewel de CAO-
partijenn met eigen doelen aan de onderhandelingen deelnemen, kunnen zij samen 
aann de vernieuwing van het arbeidsproces werken. De CAO is daarbij het commu-
nicatiemiddel. . 

Mett het oog op de bedrijfsinnovatie is de belangrijkste vraag niet of er CAO'S moe-
tenn zijn, maar wat de inhoud ervan is. De CAO blijkt een groot aanpassend vermo-
genn te hebben en is in staat om randvoorwaarden te formuleren ten aanzien van de 
arbeidsorganisatie.. De vraag is dus niet of de vakbeweging wel kan en wil meestu-
renn in het innovatieproces. De vraag is wat voor type arbeidsorganisatie de vakbe-
wegingg voor ogen staat. 
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J.6J.6 BELEID EN PERCEPTIE 

Tott besluit van dit hoofdstuk wordt in figuur 7.5 een typering gegeven van het vak-
bondsbeleid.. Hoe gingen de voornaamste vakbonden om met organisatievernieu-
wingg in de vier belangrijkste tijdvakken na de Tweede Wereldoorlog? Over organi-
satiee en technologie heeft de Nederlandse vakbeweging weinig zelfonderzoek ver-
richt.. Wel zijn door de vakbondsbesturen impliciete conclusies getrokken. 

Kerndocumenten: : 

Voss (1982), Vakbewegingen arbeidsorganisatie. 

Buitelaarr en Vreeman (1985), Vakbondswerk en kwaliteit van de arbeid. 

FNVV Dienstenbond (1990), Vernieuw de bedrijven. 

Evaluatiee van het project FNV-Steunpunt voor Technologie (1987-1991): 
DeDe gids was zelf nog zoekende. Research voor Beleid 1992. 

Industriebondd FNV (1992), Arbeidsorganisatie en vakbondswerk. 
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Regelingg van de werktij d 
Confectie,, maatwerk of een 'grand design'? 

Geenn onderwerp heeft de CAO-onderhandelingen de laatste jaren zo beheerst als ver-
kortingg en vormgeving van de werktijd. Begin jaren tachtig koos de vakbeweging 
voorr herverdeling van de arbeid als centraal thema voor de werkloosheidsbestrij-
ding:: korter werken voor meer banen. Tegelijkertijd eiste de vrouwenbeweging her-
verdelingg van betaalde en onbetaalde arbeid. Aanvankelijk leek een logisch en breed 
gesteundd compromis mogelijk: een kortere arbeidsduur voor werknemers, gema-
tigdee looneisen voor werkgevers, minder werklozen voor de politiek, een betaalde 
baann voor vrouwen. Maar algauw diende de organisatie van het werk zich aan als 
complicerendee factor (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1984 en 
1985).. Hoe kon een fabriek, een kantoor of een winkel de concurrentie volhouden 
alss de werktijden van het personeel en daarmee de openingstijden van het bedrijf 
inn een neerwaartse spiraal terechtkwamen (Raad van Centrale Ondernemingsorga-
nisatiess 1980)? De discussie sloeg een andere richting in: de werknemer zou juist be-
reidd moeten zijn om langer te werken, of in ieder geval inzetbaar moeten zijn op 
momentenn van drukte. Deze discussie kreeg steeds meer gewicht, vooral toen be-
grippenn als klantgericht werken en just-in-time-productie (De Vaan 1988) zich aan-
dienden.. Geleidelijk aan werd duidelijk dat er van een uniform, collectief vastge-
steldd arbeidstijdenpatroon geen sprake meer zou zijn. De vijfdaagse werkweek kreeg 
duss geen opvolger in de vierdaagse werkweek De werkgevers eisten zelfs dat ook de 
zaterdagg een 'gewone' werkdag zou worden, dat wil zeggen een werkdag waarvoor 
geenn toeslagen hoefden te worden betaald. Aan de kant van de werknemers bleek 
ookk behoefte te bestaan aan een grotere diversiteit: deeltijdwerk, zorgverlof en 
loopbaanonderbreking.. Het vraagstuk kortere werktijden maakte plaats voor de 
veelomvattenderr problematiek van regeling van de werktijden. 

Inn deze studie worden het inkomen, de werktijd, de beroepskwalificatie en de 
contractzekerheidd beschouwd als kernonderwerpen van het arbeidsvoorwaarden-
beleid.. De regeling van de werktijd heeft haar uitstraling naar de andere onder-
werpen.. Het inkomen hing altijd al af van de hoeveelheid gewerkte uren, maar met 
hett toenemend aantal tweeverdieners worden de werktijdregelingen nog belang-
rijkerr dan ze al waren. Dat geldt niet alleen voor de hoeveelheid tijd, maar ook voor 
dee zeggenschap over de werktijdregeling. Ook de beroepskwalificatie hangt mede 
aff  van werktijdregelingen: naarmate bijscholing, permanente educatie en employ-
abilityy ingeburgerd raken, neemt immers ook de behoefte aan studiefaciliteiten toe. 
Hett regelen der werktijden is dus een belangrijk en veelkleurig aspect van de ar-
beidsvoorwaardenvorming. . 
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Werktijdenn en -roosters staan van verschillende kanten onder druk. Bij geen ande-
ree arbeidsvoorwaardenregeling doet zich zo sterk de spanning voelen tussen de be-
hoeftenn van de arbeidsorganisatie en de persoonlijke levenssfeer. Het komt er dus 
opp aan om alles goed af te spreken. In dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt 
tussenn regeling van de werktijd en regulering van de werktijd. Onder het eerste ver-
staann we het overleg tussen individuele werknemers (of hun vakbond) en de arbeids-
organisatie.. Dit overleg vindt steeds opnieuw plaats naarmate de omstandigheden 
veranderen.. Regulering heeft een permanenter karakter. In een complexe samenle-
vingg is het onbegonnen werk om steeds opnieuw afspraken over de werktijd te ma-
ken.. Daarom zijn de voornaamste regels vastgelegd in roosters, CAO'S, wetten, maar 
evengoedd in tradities waar bedrijven en huishoudens zich aan houden. 

Onderhandelingenn over werktijden vinden voornamelijk plaats op onderne-
mingsniveau.. Ik wil mij in dit hoofdstuk echter niet beperken tot de bedrijfsom-
geving,, maar ook de maatschappelijke en sociaal-culturele inbedding in beschou-
wingg nemen. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt een model geschetst 
(figuurr 8.2), waarin naast vakbeweging, arbeidsorganisatie en persoonlijke levens-
sfeerr ook de overheid een rol speelt. Om dit model te onderbouwen wordt in de 
tweedee paragraaf een historisch overzicht gegeven van de ideeën en idealen die de 
strijdd voor korter werken markeren. In de derde paragraaf wordt een vergelijking 
gemaaktt tussen verschillende landen. Deze vergelijking laat het belang zien van so-
ciaal-culturelee tradities, maar ook van de institutionele verschillen tussen landen. 
Nett als in voorgaande hoofdstukken komt ook in dit hoofdstuk steeds opnieuw ter 
sprakee welke strategische keuzes de vakbeweging kan maken, rekening houdend 
mett de sociale en economische omgeving, het gedrag van andere partijen en de wen-
senn van de achterban. 

8.11 REGELING EN REGULERING VAN DE WERKTIJ D 

Werktijdenn kunnen vanuit verschillende disciplines bestudeerd worden. In de eco-
nomiee is de arbeidstijd een factor in de mondiale verdeling van arbeid en inkomen. 
Eenn kortere werktijd of een te starre regulering der werktijden kan prijsverhogend 
werkenn en schadelijk zijn voor het concurrerend vermogen van de ondernemingen. 
Aann de andere kant kan een ongelijke verdeling van de arbeidstijd of het niet-
participerenn van een groep van de bevolking hoge maatschappelijke kosten met zich 
meebrengen.. Het Hgt in de lijn van de filosofie om vragen te stellen naar de beteke-
niss van arbeid voor de ontplooiing van de mens. Vanuit deze invalshoek geldt de 
reguleringg van de werktijd als ordenend principe tussen het privédomein en het 
openbaree domein. Ook stelt de filosofie de vraag naar de sociale rechtvaardigheid 
vann de arbeidsverdeling in verschillende maatschappijvormen. In de organisatieleer 
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iss de regulering van de werktijd een van de instrumenten om het werk te verdelen 
overr werknemers, afdelingen en disciplines. De verschillende invalshoeken van de 
wetenschappelijkee disciplines laten zien dat werktijden op verschillende niveaus be-
studeerdd kunnen worden: het maatschappelijk niveau, het niveau van de onderne-
ming,, het niveau van het huishouden en het individuele niveau. 

Inn deze studie worden arbeidstijden beschouwd als arbeidsvoorwaarden. Wij zul-
lenn ons dan ook vooral bezighouden met de manier waarop de arbeidstijd vorm 
gekregenn heeft in onderhandelingen tussen werkgever en werknemers. Hierbij zal 
voornamelijkk gebruik gemaakt worden van argumenten uit de economie en de 
organisatieleer.. De ervaring leert echter dat het werktijdendebat meer inhoudt dan 
eenn debat over organisatie, kosten en productiviteit. Vooral in de discussie over de 
verkortingg van de arbeidstijd spelen, naast economische en organisatorische argu-
menten,, ook waarden, normen en emoties een rol. Dit bredere maatschappelijke 
debatt zal in dit hoofdstuk verschillende malen ter sprake komen, maar de rode draad 
iss toch het arbeidsvoorwaardenbeleid en de arbeidsorganisatie. In het arbeidsvoor-
waardenbeleidd gaat het erom een regeling te treffen over de werktijden door mid-
dell  van onderhandelingen. Met betrekking tot de arbeidsorganisatie gaat het erom 
vormm te geven aan de werktijden binnen de onderneming, waarbij afwegingen wor-
denn gemaakt tussen technologische factoren, marktfactoren en personele factoren. 
Dee Lange (1989) spreekt in dit verband van de 'configuratie van arbeid'. 

Onderr regeling en regulering van de werktijd versta ik het collectieve en individu-
elee onderhandelingsproces over het aantal jaarlijks te werken uren en over de vorm-
gevingg van de te werken uren in bijvoorbeeld dag- of weekroosters. Het gaat daar-
bijj  niet alleen om de vraag hoe lang iemand werkt, maar ook om de tijdstippen 
waaropp dit gebeurt. Gewoonlijk wordt onderscheid gemaakt tussen arbeidstijden 
opp jaarbasis en arbeidstijden op life-time-basis. Life-time-basis betekent dat ook het 
tijdstipp van pensionering en eventuele langdurige onderbreking van de loopbaan in 
aanmerkingg genomen wordt. In deze studie zullen deze zaken slechts terloops aan 
dee orde komen, de meeste aandacht gaat naar de vormgeving van de dagelijkse, we-
kelijkse,, eventueel jaarlijkse werktijd. Het is nuttig om nog een ander onderscheid 
tee maken. Arbeidstijd of werktijd moet worden onderscheiden van het begrip bedri-
jfstijd.. De bedrijfstijd is het aantal uren per week of per jaar gedurende welke het 
bedrijfinn werking is. Het is dus mogelijk om de bedrijfstijd te verlengen en tegelij-
kertijdd de arbeidstijd te bekorten. Een complexe arbeidsorganisatie kan niet zon-
derr goede werkroosters en een huishouding kan niet zonder 'thuisroosters'. Iedereen 
diee kinderen of familieleden heeft, een werkende partner, vrienden en een baan weet 
datt de werktijden en de tijd voor zorg elkaar wederzijds beïnvloeden. We zouden 
kunnenn zeggen: het werk en het privé-leven stellen allebei hun eisen aan de werk-
tijdenn en vragen de werknemer om naar beide kanten te onderhandelen. Figuur 8.1 
illustreertt deze situatie. 
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FiguurFiguur 8.1 Regeling van de werktijd 

Werktijdenroosterss zijn een resultante van de arbeidsorganisatie en de organisatie 
vann het privé-leven. Afspraken over werktijden en zelfs gewoontevorming hebben 
implicatiess naar beide kanten: voor het werk en voor het privéleven. 'Onmisbare' 
werknemerss die 's avonds thuis altijd gebeld kunnen worden, wennen de organisatie 
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aann hun beschikbaarheid en hun gezin aan hun afwezigheid. Het balanceren tus-
senn beschikbaarheid voor het werk en beschikbaarheid in het privéleven is een com-
plexee aangelegenheid. De werknemer heeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid 
omm zelf keuzes te maken (deeltijdwerk, overwerk), maar die keuzes zijn ingebed in 
economischee en maatschappelijke omstandigheden. Een verschijnsel als de 24-uurs-
economiee voert de beschikbaarheidseisen op. Van bedrijven wordt verwacht dat zij 
244 uur per etmaal in staat zijn om diensten leveren (De Korte 1997), met als gevolg 
steedss hogere eisen aan de paraatheid van de werknemer en steeds meer flexibele 
werktijden.. Voor deze paraatheid134 bestaan verschillende vormen, afhankelijk van 
hett soort bedrijf waar men werkt. Voorbeelden zijn het mee naar huis nemen van 
eenn semafoon (onderhoudswerk of storingswerk), het afmaken van werkzaamhe-
denn waaraan men eenmaal begonnen is (langeafstandtransport), het mee naar huis 
nemenn van administratieve werkzaamheden waar overdag geen gelegenheid voor 
was,, het 's avonds lezen van elektronische berichten en hierop reageren enz. Buitelaar 
Iaatt zien hoezeer de factor tijd het werken in de organisatie bepaalt en wat daarvan 
dee gevolgen zijn voor de werknemer, niet alleen in zijn werk, maar ook voor hem 
persoonlijk:: 'Men moet als het ware dubbel plannen: voor het geval men wel én 
voorr het geval men niet opgeroepen wordt. In die planning is men weliswaar niet 
fysiek,, maar wel psychologisch tijdgebonden: het gevoel altijd beschikbaar ofbereik-
baarr te kunnen zijn' (Buitelaar 1994:137). 

Werktijdenn zijn geen op zichzelf staande grootheden maar functioneren als 
parameterr van de arbeidsmarkt, de arbeidsorganisatie en de technologie (Jansen 
1991).. Een bedrijf kan zijn productie opvoeren door uitbreiding van de machine-
capaciteit,, maar kan zich deze dure investering ook besparen door een dag- en een 
nachtploegg te vormen met dezelfde machines. Het omgekeerde kan zich ook voor-
doen,, bijvoorbeeld als schaarse specialisten niet meer bereid of in staat zijn om veel 
overwerkk te verrichten. In dat geval zal de werkgever zich gedwongen voelen om 
meerr personeel aan te trekken ofte investeren in machines. In de arbeidsorganisa-
tiee kunnen dus keuzes gemaakt worden die gevolgen hebben voor de werktijden; 
omgekeerdd kunnen de wensen van werknemers op werktijdengebied juist als uit-
gangspuntt worden genomen. 

Ookk vanuit de privésfeer beschouwd zijn de werktijden een resultante van 
verschillendee keuzes, die meestal in overleg met gezinsleden of dierbaren worden 
gemaaktt (Tijdens e.a. 1994). Zo kunnen huishoudens zelfde keuze maken voor het 
kostwinnerschapp van een der partners of juist voor een vorm van tweeverdiener-
schap.. Ook kunnen werknemers kiezen voor een volledige baan of een deeltijdbaan. 
Mett andere woorden, huishoudens kunnen kiezen voor korter werken en minder 
inkomenn of voor langer werken en meer inkomen. Hiermee zijn de keuzemogelijk-
hedenn nog niet uitgeput. Werknemers kunnen ook proberen om door middel van 
scholingg een betere baan en een hoger inkomen te verwerven. Hoe beter de baan, 
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c.q.. des te beter het inkomen, des te groter zal de keuzevrijheid op werktijdenge-
biedd zijn. Vrouwen kunnen hun kinderwens uitstellen, kinderen kunnen worden 
ondergebrachtt in een kinderdagverblijf of bij familie enz. In theorie zijn er keuzes 
genoeg.. Maar iedereen zal beseffen dat het individu gebonden is aan allerlei om-
standighedenn en beperkingen. 

Werktijdenn krijgen pas vorm als er afspraken tot stand komen tussen een werk-
geverr en een werknemer. Beide partijen zullen deze afspraken proberen te maken 
rekeningg houdend met de strategische keuzemogelijkheden die zij in hun eigen do-
meinn voor realistisch houden. Als de tegenpartij een voorstel doet waardoor de ei-
genn grenzen worden overschreden, dan is nieuw beraad nodig, met als mogelijke 
uitkomstt een compromis of uitblijven van een overeenkomst. 

Figuurr 8.1 laat de spanning zien tussen de privésituatie van de werknemer en de 
arbeidsorganisatie.. Men moet zich realiseren dat er doorgaans sprake is van ongelij-
kee posities in de onderhandelingen. De arbeidsorganisatie heeft gewoonlijk een ster-
keree onderhandelingspositie omdat er meer strategische keuzemogelijkheden zijn 
dann in het huishouden. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn: kleine toeleveranciers 
hebbenn maar weinig strategische keuzemogelijkheden. Binnen de arbeidsorganisa-
tiee kan eveneens sprake zijn van ongelijkheid: de ene werknemer mag bijvoorbeeld 
well  zijn eigen werktijden kiezen, de andere niet. En ten slotte kan er sprake zijn van 
ongelijkheidd binnen het huishouden: de mannelijke partner heeft bijvoorbeeld meer 
keuzemogelijkhedenn dan de vrouwelijke partner. Een werknemer die onderhandelt 
overr zijn/haar persoonlijke werktijden moet zich dus realiseren: 

-- hoe is mijn positie binnen de arbeidsorganisatie? 
-- hoe is mijn positie in de eigen huishouding? 

-- hoe sterk is de arbeidsorganisatie waarmee ik onderhandel? 
Hett komt erop neer dat de ene werknemer beter geëquipeerd is om over werktijden 
tee onderhandelen dan de andere. De vakbeweging kan veel betekenen door de po-
sitiee van (alle) werknemers ten opzichte van werkgevers te versterken. Vakbonden 
zullenn bovendien proberen om invloed uit te oefenen binnen arbeidsorganisatie: te-
gengaann van overwerk, goede werkroosters, verplichte rusttijden, meer zeggenschap 
overr de werktijden enz. En ten slotte zullen vakbonden proberen om de ongelijkheid 
tussenn werknemers onderling kleiner te maken door aandacht te besteden aan de 
werksituatiee van vrouwen, collectieve arbeidstijdverkorting, betere scholingskan-
senn voor iedereen e.d. 

Hiermeee lijken de mogelijkheden van (individuele) onderhandelingen per be-
drijff  uitgeput. Om te voorkomen dat de verdeling van de werktijden de oorsprong 
wordtt van een steeds grotere sociale ongelijkheid, zijn - naast decentrale onderhan-
delingenn - collectieve regels nodig. Deze regelgeving kan weer twee invalshoeken 
hebben:: vanuit de arbeidsorganisatie of vanuit de privésituatie. Collectieve regelge-
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vingg in het domein van de arbeidsorganisatie is bijvoorbeeld het vastleggen van maxi-
malee grenzen aan het aantal te werken uren, of maximale grenzen aan de paraatheid 
vann werknemers. Dit type regelgeving bestaat al in de meeste Europese landen. Dat 
iss ook in Nederland het geval dankzij de Arbeidstijdenwet en de CAO'S. Opgemerkt 
zijj  dat regels ten aanzien van het werk altijd gevolgen hebben voor de individuele 
werknemer.. De regel 'maximaal 10 uren per dag' beperkt de arbeidsorganisatie en 
beschermtt de werknemer. Hier ligt een moeilijke afweging voor de regelgevende 
partij,, want bescherming van de werknemer betekent ook een beperking in diens 
keuzemogelijkheden.. Collectieve regelgeving die betrekking heeft op het privé-
domein,, is bijvoorbeeld het recht op loopbaanonderbreking. Ook hier werkt de re-
gelgevingg naar twee kanten: een wettelijke voorziening voor loopbaanonderbreking 
verruimtt de keuzemogelijkheden van de individuele werknemer, maar schept tege-
lijkertij dd verplichtingen voor de arbeidsorganisatie. 

Aann de voorbeelden is te zien dat er geen scherp onderscheid te maken valt tus-
senn regelgeven aan de arbeidsorganisatie en voorzieningen scheppen voor de werk-
nemer.. Figuur 8.2 laat de spanning zien tussen het domein van de arbeidsorganisatie 
enn het privédomein en brengt tegelijkertijd de organisaties in beeld die gewoonlijk 
onderhandelen,, de regels maken en zorg dragen voor de openbare voorzieningen. 

FiguurFiguur 8.2 Regulering van de werktijd 
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Dee vakbeweging heeft de laatste twintig jaar veel activiteiten ontplooid op het ge-
biedd van de werktijden: in de arbeidsorganisatie voor een kortere werktijd, betere 
werkroosters,, betere arbeidsvoorwaarden voor deeltijders en voor meer zeggenschap 
overr werkroosters, in de privésituatie voor het recht op deeltijdwerk, betere herin-
tredingsmogelijkhedenn van vrouwen en voor betere en goedkopere voorzieningen 
zoalss crèches. Op beide terreinen is veel bereikt, zij het dat de collectieve invoering 
vann een kortere werkweek op weerstand stuit van de werkgevers. Er is dan ook gro-
tee vertraging opgelopen op dit gebied. Het blijkt heel moeilijk te zijn om een goed 
enn helder compromis te sluiten over kortere werktijden en optimalisering van de 
arbeidsorganisatie. . 

Hett lijk t erop dat de politiek zich de laatste jaren vooral concentreert op het do-
meinn van individu en gezin. Uit respect voor de markt wordt collectieve regelge-
vingg ten opzichte van de onderneming uit de weg gegaan en is voornamelijk spra-
kee van aanbodgericht beleid. Hierboven werd al aangegeven dat de 24-uursecono-
miee de druk op flexibele werktijden heeft vergroot. Het is de vraag of versterking 
vann de positie van de individuele werknemers het beste middel is om deze druk te 
weerstaan.. Dynamiseren van de economie mag niet betaald worden met een toene-
mendee afhankelijkheid van werknemers die een zwakke onderhandelingspositie 
innemen.. In dat geval wordt door velen een te hoge prijs betaald in de vorm van 
stijgendee werkdruk. Er valt dus wat voor te zeggen om, na de Arbeidstijdenwet, te 
blijvenn speuren naar vraaggerichte regelgeving op het terrein van de arbeidstijden. 

Voorr de Nederlandse vakbeweging is het een moeilijke vraag of men verder moet 
gaann met de eis van korter werken en zo ja hoe. Ook voor de Nederlandse politie-
kee partijen is dit een onopgeloste kwestie, waar zij zich voorlopig uit gered hebben 
doorr helemaal niets meer over dit onderwerp te laten horen. In mijn visie is een ge-
leidelijkee en collectieve arbeidstijdverkorting, mits vorm gegeven in goede regelin-
genn en voorzieningen, een van de belangrijkste sociaal-economische items voor het 
eerstee decennium van de nieuwe eeuw. Korter werken is de sleutel voor een betere 
verdelingg van werk en zorg, voor een meer ontspannen leven, en schept vrije tijd 
voorr ontplooiing of studie. Een zo belangrijk doel mag niet worden losgelaten of 
overgelatenn aan het vrije spel van individuele onderhandelingen of aan de markt. 
Ditt is zeker geen probleem dat alleen Nederland aangaat. In Duitsland, Frankrijk 
enn Italië, Japan en Zuid-Korea - economieën die om verschillende redenen in de 
problemenn zijn geraakt en hoge werkloosheidscijfers laten zien - wordt intensief ge-
discussieerdd over korter werken. De discussie over arbeidstijdverkorting in 
Nederlandd hoeft echter niet te wachten op economische tegenwind. Juist in een tijd 
vann economische voorspoed is het goed om dit debat te voeren. 
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8.22 KORTER WERKEN: DE ONTWIKKELIN G VAN EEN IDEE 

Err zijn vijf historische doelen te onderscheiden bij het regelen van de arbeidstijd. 
i.. Uitbreiding van de vrije tijd voor meer ontspanningsmogelijkheden. Deed voor-

all  van zich spreken rond de invoering van de vrije zaterdag (omstreeks i960). 

2.. Grotere veiligheid, gezondheid en welzijn in het arbeidsproces. Deze doelstel-
lingg dateert al uit de pioniersdagen van de vakbeweging. 

3.. Culturele en intellectuele ontwikkeling van de mens. Dit is de oorspronkelijke 
voor-kapitalistischee doelstelling. Het gaat in feite om een tweezijdige doelstel-
ling:: een beter leven en een betere economische prestatie. 

4.. Herverdeling van arbeid over werkenden en werklozen. Dateen uit het begin van 
hett kapitalisme. Is opnieuw actueel geworden in de jaren tachtig. 

5.. Combineren van arbeid en zorg. Komt al voor aan het begin van de twintigste 
eeuw,, bijvoorbeeld bij de nachtarbeid van vrouwen. Heeft een geheel nieuwe di-
mensiee gekregen sinds de jaren zeventig. Sinds die tijd wordt niet alleen gespro-
kenn over het combineren van arbeid en zorg, maar ook over herverdeling van be-
taaldee arbeid tussen mannen en vrouwen. 

Dee vijf doelen komen in de loop van de tijd steeds terug, meestal in wat aangepaste 
vorm.. Het is duidelijk dat ieder doel zijn eisen stelt aan zowel het bekorten van de 
werktijdd als de vormgeving. Het kan zelfs voorkomen dat er een keuze moet worden 
gemaaktt tussen het bekorten van de werktijd en het vinden van een betere vorm. Ook 
kunnenn de doelstellingen met elkaar in conflict komen. Bijvoorbeeld: een maximale 
bekortingg van de werktijd kan leiden tot een jachtige werkcultuur en dus nadelige 
gevolgenn hebben voor de werkdruk en het welzijn van de werknemer (Meijman 1991). 

Aann het eind van de negentiende eeuw was de achturendag het wenkend per-
spectieff  voor de nog jonge arbeidersbeweging. In de jaren vijfti g en zestig was de 
vrijee zaterdag een niet minder vurig begeerd doel. In de jaren zeventig en tachtig 
wass het streven naar een kortere werktijd niet meer in één leuze uit te drukken. Of 
wee zouden moeten zeggen: korter werken in maatwerk. In verschillende perioden 
zienn we de vijf doelstellingen die hierboven zijn genoemd ontstaan en soms in wat 
gewijzigdee vorm weer terugkomen. Het is de moeite waard om aan het begin van 
dee eenentwintigste eeuw de oorspronkelijke doelen nog eens de revue te laten pas-
serenn en het huidige debat aan deze doelstellingen te toetsen. 

INTERMEZZO:: OP WEG NAAR DE ACHTURENDAG 

Korterr werken wordt vaak beschouwd als een stokpaardje van socialisten. Daar 
zijnn ook wel een aantal argumenten voor. Het programma van de Socialistische 
Internationalee en de iste mei als 'Dag van de Arbeid1 leveren een sfeerbeeld vol 
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symboliek,, compleet met vlaggen, liederen en een nationale feestdag. Toch is 
hett streven naar kortere werktijden veel meer dan een gedateerde reactie van 
socialistenn op de schrijnende levensomstandigheden van de fabrieksarbeiders 
vann meer dan honderd jaar geleden. In de geschiedenis van de filosofie zien we 
steedss de plaats en betekenis van de arbeid terugkomen als thema en daarmee 
ookk de hoeveelheid arbeid die een mens zou moeten verrichten. Het ter discus-
siee stellen van de lange werkdag dateert van voor de industriële revolutie en ge-
beurdee het eerst door geestelijken, utopisten en liberalen. Ook het tegenwoor-
digg veel gehoorde argument dat de werknemers geen collectieve afspraken over 
werktijdenn meer behoeven omdat zij - geëmancipeerd als ze zijn - nu zelf hun 
werktijdenn kunnen vaststellen, is niet nieuw, maar dateert uit de liberale filo-
sofiee aan het eind van de zeventiende eeuw. 

Inn het uit 1516 daterende Utopia stelt Thomas More zonder omwegen de kor-
teree arbeidsdag aan de orde. In de woorden van Karsten: 'In hun beroepsuit-
oefeningg bereiken de Utopiërs een hoog niveau, omdat onderwijs en opleiding 
inn hoog aanzien staan. Iedereen leert er een vak, behalve een kleine groep vrij-
gestelden.. Zij die er nog een beroep bij willen leren, krijgen veel steun. Wie 
tweee vakken beheerst, mag het beroep uitoefenen dat hem het meest bevalt, 
tenzijj  de gemeenschap aan het andere meer behoefte heeft. Hun leergierigheid 
wordtt opgewekt door het streven naar die handelingen waarin zij van nature 
behagenn scheppen. Geestelijke genietingen staan daarbij het hoogst aangeschre-
ven,, want zij zijn het geheim van een gelukkig leven. More heeft beseft dat het 
bevredigenn van consumptieve behoeften afhankelijk is van de collectieve arbeid 
vann de Utopiërs en daarom heeft hij dienaangaande een vitale beslissing geno-
men:: om aan de basisbehoeften te kunnen voldoen en een substantiële reserve 
opp te bouwen voor eventuele oorlogssituaties en hongersnood door droogte, 
moetenn ale Utopiërs zes uur per dag werken. Bij een juiste planning moet dat 
voldoendee zijn om aan elke dreiging van een tekort aan essentiële goederen het 
hoofdd te kunnen bieden' (Karsten 1990: 41). Bij More vinden we verschillende 
hoofdlijnenn van het actuele debat terug: de verdeling van arbeid over zoveel 
mogelijkk mensen, de beroepskwalificatie als voorwaarde om de samenleving te 
ontwikkelenn en de ontplooiing van het individu. 

Dee achturendag is het geesteskind van de Moravische bisschop Comenius 
enn dateert van de eerste helft van de izeventiende eeuw: 'De normale dag heeft 
244 uren; wanneer wij deze voor het gebruik van het leven door drie delen, zul-
lenn er acht uren aan de slaap toevallen en evenzo vele uren aan uiterlijke acti-
viteitenn (namelijk de zorg voor de gezondheid, de maaltijden, het aan- en uit-
kleden,, een rechtschapen ontspanning, het gesprek met goede vrienden etc); 
voorr de serieuze arbeid die nu monter en zonder verveling verricht kan worden 
zullenn er dan acht uren overblijven. Elke week zal men dus (wanneer de zevende 
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dagg volledig voor de rust is) 48 uren aan arbeid besteden; per jaar dus 2496; 
hoeveell  uren zullen dat niet in 10,20,30 jaren zijn?' (Comenius, hier geciteerd 
inn Karsten 1990: 51). Comenius heeft dus oog voor de rust, de ontspanning en 
dee ontplooiing van de werkende mens. De ideeën van Comenius speelden een 
belangrijkee rol in de meer dan twee eeuwen later ontwikkelde programma's van 
dee socialisten. 

Inn de eind zeventiende-eeuwse visie op de contractmaatschappij van John 
Lockee (Two Treatises on Government, 1690) zijn alle burgers formeel gelijk. Eco-
nomischh bezien zijn ze dat echter niet, omdat Locke het verschil in eigendom 
verdedigtt en omdat hij de ongelijkheid van het loonarbeidscontract accepteert. 
Lockee verwachtte dat nieuwe vindingen de arbeid aangenamer en de arbeids-
tijdd korter zouden maken (Karsten 1990:60). Volgens de aanhangers van Locke 
beschiktenn alle burgers, dus ook loonarbeiders, over de volledige juridische vrij-
heidd om zelf te bepalen hoe lang zij wilden werken. De liberalen van de negen-
tiendee eeuw grepen deze opvatting aan om zich te verzetten tegen de arbeids-
wetgeving.. Locke en na hem de liberalen verschilden dus van de socialisten in 
hunn visie omtrent gelijkheid en rechtvaardigheid, maar benadrukten net als de 
socialistenn het vooruitgangsidee. In de opvattingen van More, Comenius en 
Lockee vinden we al een vrij compleet overzicht van de culturele, maatschap-
pelijkee en economische argumenten voor korter werken die ook nu nog wor-
denn gebruikt. 

Dee daadwerkelijke inspanning voor een kortere werkweek begint pas vorm 
tee krijgen na invoering van het rabriekssysteem en is ondenkbaar zonder de ar-
beiderspartijenn en de vakbeweging. Pas aan het eind van de negentiende eeuw 
kreegg de beweging enige greep op de werktijden, onder meer door de strategi-
schee inzichten van Karl Marx en geïnspireerd door diens arbeidswaardenleer. 
Volgenss Marx werken loonarbeiders veel langer dan strikt nodig zou zijn om 
inn hun behoeften te voorzien. Zij leveren 'meerarbeid' of een meerprestatie die 
inn de vorm van ondernemerswinst gebruikt wordt voor investeringen. Door 
hett winststreven wordt de arbeidsdag verlengd, zij het dat er maximumgrenzen 
bestaan:: fysieke grenzen, maar ook zedelijke grenzen. 'De arbeider heeft tijd no-
digg voor de bevrediging van geestelijke en maatschappelijke behoeften, waar-
vann omvang en aantal worden bepaald door het algemeen beschavingspeiT 
(Marxx 1972:159). Om geen hinder te hebben van de grenzen van de arbeidsdag 
proberenn de ondernemers de werkmethoden te intensiveren, gaan zij op zoek 
naarr nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt en voeren zij ploegendiensten en 
prestatiebeloningg in. Met de steun van de marxistische theorie zagen de vak-
bondenn kans om een begin te maken met onderhandelingen over de werktij-
denn en het arbeidsproces. 
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Wee zien in de socialistische beweging dezelfde argumenten als bij More en Come-
nius:: de noodzakelijke rusttijd, de behoefte aan beroepsontwikkeling en culturele 
ontplooiing.. Voor het eerst zien we ook eisen die betrekking hebben op de positie 
vann de - in de fabrieken werkende - - vrouwen: eisen die betrekking hebben op de 
zwangerschap,, de voeding van jonge kinderen en de nachtarbeid. Ook de door Marx 
beschrevenn overproductie, steevast gevolgd door massawerkloosheid, komt in de 
argumentatiee van de vakbonden voor. De eis van herverdeling van de arbeid door 
arbeidstijdverkortingg is dus geen uitvinding van de vakbeweging in de jaren zeven-
tigg van de twintigste eeuw, maar werd al gesteld in de daaraan voorafgaande eeuw. 
Dee arbeidersbeweging won uiteindelijk de strijd voor een kortere werkdag mede 
doorr de steun van vooruitstrevende artsen, geestelijken, politici (niet alleen uit de 
socialistischee partijen) en verlichte ondernemers. Het inzicht dat een gezonde en 
geschooldee arbeidersbevolking een voorwaarde is voor verdere ontwikkeling van de 
economiee speelde hierbij een belangrijke rol. Aan het eind van de Eerste Wereld-
oorlogoorlog werd de achturendag, bij een zesdaagse werkweek, vrijwel overal ingevoerd. 
Inn Nederland kreeg dit zijn beslag in de Arbeidswet van 1919. In de meeste Neder-
landsee bedrijven werd tussen 1920 en 1940 zo'n 45 uur per week gewerkt. 

Ookk in ons land speelde de invoering van de achturendag een belangrijke rol in 
dee ontwikkeling van de vakbeweging. De kortere werkdag werd het symbool van het 
vernieuwingsstreven.. Het besef dat de werkman blijvend moet worden beschermd 
tegenn de uitbuiting en de lange werktijden van de negentiende eeuw, zat er diep in. 
Maarr er was ook een toekomstideaal: de ontplooiing van de arbeider door meer vrije 
tijdd en betere werk- en leefomstandigheden. In het nog jonge N W werd gesproken 
overr de drie achten van Comenius. De acht sterke uren, dat was de werktijd. De acht 
zachtee uren waren voor ontspanning en ontwikkeling. De acht diepe uren waren 
voorr de rust. In het vakbondsmuseum in Amsterdam kan nog altijd het prachtige 
tableauu van de drie achten worden bekeken. Het is aangebracht in 1912 in de toenma-
ligee werkkamer van Henri Polak, oprichter en eerste voorzitter van het NW. Een 
mooieree uitdrukking van het ideaal van de beweging is nauwelijks denkbaar. 

INTERMEZZO:: OP WEG NAAR DE VRIJE ZATERDAG 

InIn de jaren vijfti g kreeg het ideaal van de arbeidstijdverkorting een geheel nieu-
wee impuls. Aanvankelijk moest er hard aangepakt worden om de oorlogsschade 
tee herstellen. De werkweek was verlengd naar 48 uur. Dat betekende voor de 
meestenn een werkdag van achtenhalf uur, aangevuld met veel overwerk. Op za-
terdagg werd enkele uren korter gewerkt. Het werken in de oude industrieën, ha-
venss en kolenmijnen was zwaar en vuil. Het werken in de nieuwe, naoorlogse 
industrieënn - zoals de Philipsfabrieken voor radio, tv en huishoudelijke appara-
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tenn - was eentonig en geestdodend. Overal werd druk uitgeoefend om de pro-
ductiviteitt te verbeteren, ook als de daarvoor benodigde investeringsgoederen 
ontbraken.. Het kwam er dus op aan hard te werken en niet te hoge eisen te stel-
len.. De vakbeweging, althans de erkende vakcentrales NW, NKV en CNV, stelde 
zichh gematigd op. In het Welvaartsplan van het N W dat in 1952 verscheen, wordt 
korterr werken behandeld in het omvangrijke hoofdstuk over de productiviteit. 
Opgemerktt wordt: 'Aangezien voor de nabije toekomst in Nederland de op-
voeringg van de productie van grotere urgentie moet worden geacht dan de uit-
breidingg van de vrije tijd, zal slechts tot verkorting van de werktijd worden over-
gegaan,, indien vaststaat, dat de productiviteit per man-week dientengevolge niet 
zall  dalen. In een latere periode kan echter de behoefte aan vrije tijd bij een stij-
gendee productiviteit meer urgent worden en zal de wenselijkheid van de 5-da-
genn werkweek weer op de voorgrond dienen te komen (NW 1952: 83). Vij f jaar 
later,, in Wenkend perspectief, is de toon minder voorzichtig: 'De vrije zaterdag 
verschaftt een vrij weekend, waardoor de mogelijkheden tot recreatie groter wor-
den;; bovendien komt meer tijd beschikbaar voor studie, vergaderingen e.d. De 
ontwikkelingg in de Verenigde Staten wijst uit, dat door de invoering van de vijf-
daagsee werkweek een nieuwe wereld voor de arbeiders in dat land is opengegaan. 
Hoewell  daarbij ook de hogere levensstandaard in dat land een rol speelt, is er 
geenn enkele reden om te veronderstellen, dat een vrije zaterdag in ons land tegen-
gesteldee consequenties zou hebben (NW 1957:128). In hetzelfde rapport wordt 
gepleitt voor een variërende werkweek om fluctuaties op de arbeidsmarkt op te 
vangenn en een stabiele werkgelegenheid te bevorderen. 

Inn 1958 verscheen een advies van de Sociaal-Economische Raad waarin een 
verkortingg van de werkweek van 48 naar 45 uur onder ogen werd gezien. 'De 
raadd is van mening dat in de huidige omstandigheden een arbeidstijdverkor-
tingg slechts haar motief kan vinden in de wens naar de vergroting van de 
hoeveelheidd beschikbare vrije tijd. Enige uitzonderingen wellicht daargelaten, 
achtt hij het onwaarschijnlijk dat uit een oogpunt van lichamelijke of geestelij-
kee gezondheid van de werknemer een verkorting van de arbeidstijd noodzake-
lij kk zou zijn, [...]' (SER 1958:11). Als we de beschouwingen van rond 1900 over 
dee achturendag als maatstaf nemen, kan het SER-advies van 1958 een schraal do-
cumentt worden genoemd. Het advies gaat bijna uitsluitend over werkroosters 
enn productiviteitsberekeningen. Het kwalificatievraagstuk, de culturele ont-
wikkelingg van werknemers en de automatisering alsmede de invloed die van dit 
alless uitgaat op de productiviteit, komen in het advies niet ter sprake. Ook het 
argumentt van de toenemende consumptieve besteding, aangewakkerd door 
meerr vrije tijd, komt niet aan de orde. 

Dee indruk ontstaat dat er rond i960 sprake was van een zekere beperktheid 
inn het denken over arbeid en arbeidsproces. Ook de vakbeweging toonde aan 
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hett eind van de jaren vijfti g weinig visie omtrent vernieuwing van het arbeidsle-
ven.. Het verband tussen humanisering van de arbeid, ontplooiing van de werk-
nemerss en de behoefte aan meer vrije tijd werd zelden gelegd. Er was eerder 
sprakee van een scheiding tussen twee domeinen: het werk en de vrije tijd. In 
hett kaderblad van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers Bond, een van 
dee voorlopers van de Industriebond FNV, werd deze scheiding als volgt ver-
woord.. 'Menig sociaal-wetenschappelijk onderzoeker verkondigt de stelling, 
datt de moderne fabrieksarbeid de mens niet voldoende speelruimte laat voor 
dee ontplooiing van zijn geestelijke en lichamelijke capaciteiten. De arbeid kan 
daardoorr niet meer zoals vroeger het vrijwel uitsluitend zingevende en centra-
lee deel van het menselijk bestaan vormen. Er moet dus buiten de arbeid ruim-
tee geboden worden voor een volwaardig mens-zijn, wil men kunnen spreken 
vann geestelijke en lichamelijke gezondheid.'135 

Hett is jammer dat juist in de periode waarin in korte tijd zulke grote succes-
senn zijn behaald door de vakbeweging, zo weinig geschreven is over het arbeids-
proces,, arbeid en cultuur. Na de oorlog ging alle aandacht uit naar het onge-
daann maken van schaarste en armoede, gevolgd door de opbouw van het stel-
sell  van sociale zekerheid. Voor de slechte werkomstandigheden in de industrie 
enn de geringe betrokkenheid van de arbeiders was weinig oog. Het duurde niet 
langg of de arbeidsmotivatie werd probleem nummer één in Amerika en Euro-
pa.. Een van de antwoorden op de motivatiecrisis was: korter werken. Maar dan 
niett korter werken op een manier van More en Comenius, die hadden gepleit 
voorr minder uren en méér betrokkenheid. Aan het begin van de jaren zestig 
wass het cultuurbeeld minder werken en minder betrokkenheid. Voor de Euro-
pesee publieke opinie was Amerika het voorbeeld. In dat land stond de gemid-
deldee werkweek in de industrie rond 1956 al op 40 uur. De 'leisure-man', de 
menss met veel vrije tijd en dollars op zak om die vrije tijd aangenaam door te 
brengen,, was het culturele streefbeeld. Er werd een scherp onderscheid gemaakt 
tussenn werken en vrije tijd. De vrije tijd was de compensatie voor de eento-
nigheidd van het fabriekswerk. De Nederlandse socioloog Kuin merkt hierover 
op:: 'In de industrie was het niet alleen het zware en eentonige werk dat de mens 
vaakk bedrukte, maar ook de straffe discipline van het bedrijf. Men moet pre-
ciess op tijd komen en men moet zich precies aan het ritme houden. De machi-
ness stellen hun eisen en er is vaak weinig tijd voor een praatje of een sigaret. De 
menss probeert wel onder de druk uit te komen maar moet zich er wel in schik-
ken.. Dit houdt in, dat een verkorting van de werkdag als een bevrijding wordt 
gevoeld,, als een compensatie voor de druk van de straffe discipline en ook van 
dee bevelstructuur, die daarmee gepaard gaat' (Kuin 1962: 593). 

Dee werkgevers hervonden als eersten het evenwicht tussen betrokkenheid 
bijj  het werk en korter werken. In een studie uit 1965 over arbeidstijdverkorting 
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wordtt de synthese als volgt geformuleerd: 'Het belangrijkste sociale motief is 
hett verlangen naar meer vrije tijd. De mogelijkheden zich te ontwikkelen en 
vermakenn zijn thans aanzienlijk groter dan vroeger. Vele daarvan zijn door de 
verhoogdee welstand binnen het bereik van vrijwel ieder gekomen. Het leven 
vann de arbeider krijgt ook meer "burgerlijke" trekken. Het gezin, het huis, de 
autoo vragen toenemende tijd en aandacht. [...] Voor dit alles is tijd nodig, die 
menn gaarne van de arbeidstijd in economische zin ziet afgenomen. Gelukt het 
hett bedrij rsleven niet de toenemende monotonie in sommige arbeidstaken om 
tee buigen naar opdrachten die meer gelegenheid geven tot verantwoordelijk-
heidd en ontplooiing van de capaciteiten, dan zal dit de waardering van de vrije 
tijdd boven de arbeidstijd nog in de hand werken (Stuurgroep Sociaal Weten-
schappelijkk Onderzoek 1965: 6). 

Intussenn gingen de ontwikkelingen sneller dan het debat. Werd er in 1958 nog aar-
zelendd geschreven over een werkweek van 45 uur, in 1961 werd bij Philips al een CAO 
afgeslotenn waarin invoering van de vrije zaterdag was voorzien aan het eind der con-
tractperiode.. Aangezien het hier om een driejarig contract ging had Philips zowel 
dee primeur als het voordeel van drie jaar uitstel weten te behalen. In de drie jaren 
diee daarop volgden, werd overal in Nederland en in de landen om ons heen de vrije 
zaterdagg ingevoerd, terwijl de inzet aangaande de lengte van de werkdag verander-
dee van achtenhalf naar acht uur. In veel bedrijven werd al in 1963 een werkweek in-
gevoerdd van 42,5 uur, verdeeld over vijf dagen. De onderhandelingen voor de 40-
urigee werkweek waren begonnen. 

Hett debat over de kortere werkweek aan het eind van de jaren vijfti g was aanlei-
dingg voor omvangrijke studies naar de mogelijkheid om ploegendiensten in te voe-
renn in de industrie (Banning 1961). Het onderscheid tussen bedrijfstijd en arbeids-
duurr dat vanaf 1980 een rol zou spelen in het debat over flexibilisering van de arbeids-
tijdd vindt hier zijn oorsprong. In het ploegendienstonderzoek in de jaren vijfti g en 
zestigg wordt nog uitgegaan van de mogelijkheid om de marktbehoefte en de ar-
beidsbehoeftee over langere tijd te plannen: werkroosters waren nog voorspelbaar en 
duss niet flexibel. Pas aan het eind van de jaren zeventig (Commissie Opvoering van 
dee Productiviteit 1974) begint het debat over werkroosters die op korte termijn aan-
pasbaarr zijn aan de behoefte van de afzetmarkt of de behoefte aan dienstverlening. 

Dee ideeënvorming over korter werken in de jaren zestig verschilt sterk van de 
ideeënvormingg uit de jaren tien. Door het scherpe onderscheid tussen werken en 
vrijee tijd werd nauwelijks teruggegrepen op de waarden en normen die de grond-
slagg vormden voor de achturendag. Korter werken voor studie, voor ontplooiing 
vann de werknemers ontbrak in de argumentatie van de jaren zestig vrijwel geheel. 
Ookk van de doelstelling om een constanter niveau van productie en een hoger ni-
veauu van technologie te realiseren is weinig terug te vinden. Er ligt een kloof tussen 
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dee visie op de achturendag en de visie op de vrije zaterdag. Verderop in dit hoofd-
stukk zullen we zien dat de vakbeweging er ook in de jaren tachtig niet in slaagde om 
dee oude argumenten nog eens op hun waarde te bezien. Hiervoor werd het doel van 
korterr werken teveel ondergeschikt gemaakt aan de actualiteit van dat moment: de 
grotee werkloosheid van de eerste jaren tachtig. 

INTERMEZZO ::  HERVERDELIN G VAN ARBEI D 

InIn de jaren tachtig kwam de arbeidstijdverkorting opnieuw op de agenda. De 
snell  oplopende werkloosheid was voor het Europese vakbeweging aanleiding om 
tee pleiten voor een 35-urige werkweek. Een andere visie op korter werken kwam 
vann de vrouwenbeweging. Om massale deelname van vrouwen aan het betaalde 
arbeidsprocess mogelijk te maken werd een werkdag van vijf uur bepleit. De vrou-
wenbewegingg greep hiermee terug op een van de oude argumenten, namelijk de 
combinatiee van arbeid en zorg. Er waren echter ook verschillen met vroeger: de 
oudee beweging eiste verbeteringen voor vrouwen die gedwongen waren om loon-
arbeidd te verrichten, de nieuwe vrouwenbeweging eiste juist betaalde banen voor 
allee vrouwen. De eis van arbeidstijdverkorting voor iedereen, dus ook voor man-
nen,, speelde in dit eisenpakket een voorname rol. 

InIn de redenering van de vrouwenbeweging zou het mes aan twee kanten snij-
den.. Doordat mannen korter gingen werken, kwamen banen vrij voor vrouwen. 
Vrouwenn werden ontlast van een deel van de dagelijkse zorg en kregen tegelij-
kertijdd meer kans op de arbeidsmarkt. Mannen kregen de gelegenheid en de 
plichtt om meer tijd aan de huishouding te besteden. De vijfurige werkdag werd 
inn 1978 in verschillende Europese landen gelanceerd door sociaal-democratische 
enn progressieve vrouwenorganisaties. Deze organisaties hadden - anders dan de 
vakbewegingg - een uitdrukkelijke visie op het privéleven, in die zin dat er voor 
hethet eerst ook plaats was ingeruimd voor deelname van de man aan het gezins-
leven.. Dit betekende een verrijking van het korter-werkendebat. 

Hett idee van de vijfurige werkdag heeft als een katalysator gewerkt: plotse-
lingg is de dimensie van de zorgtaken en de verbinding werk-privé deel van het 
werktijdenbeleidd geworden. De dwingende vorm van de vijftirendag zorgde ech-
terr voor veel problemen. Wie een werkdag van vijf uur voorstaat houdt geen re-
keningg met zulke zaken als reistijden en vervoer, fabriekstijden, openingstijden 
vann winkels enz. In die zin is de vijfurendag een utopie, net als de zesurendag 
vann Thomas More. Politiek was er wellicht een haalbare oplossing mogelijk ge-
weest,, die een band had kunnen scheppen met andere voorstanders van korter 
werkenn zoals de vakbeweging. Hier is in de jaren tachtig nauwelijks iets van te-
rechtgekomen. . 
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Dee vakbeweging bevond zich rond 1980 op een breuk russen twee tijdvakken. De 
grotee bloeiperiode van de jaren zeventig was voorbij, de economie bevond zich ech-
terr na de eerste (1973) en de tweede {1979) oliecrisis in een desastreuze situatie. De 
werkloosheidd liep in 1981 en 1982 op met 15.000 per maand, door elkaar opvolgen-
dee bedrij ̂ sluitingen en instorting van complete bedrijfstakken. Er moest iets ge-
beuren.. Het sociale klimaat was echter niet rijp voor impopulaire maatregelen zoals 
loonmatigingg en bezuiniging op de sociale uitkeringen. Nederlandse werknemers 
haddenn een lange geschiedenis van beheersing achter de rug en er viel eenvoudigweg 
niett aan concessies te denken. De leiding van de vakbeweging voelde zich belem-
merdd door elkaar opvolgende ingrepen van de regering in de vrije loononderhan-
delingenn en zocht naar een nieuwe strategie, waarbij meer ruimte zou zijn voor 
onderhandelingenn per bedrijf/bedrijfstak. 

InIn 1982 leken de geesten rijp voor Vrijwillige ' afspraken over loonmatiging, maar 
daarr moest wel wat tegenover staan. Ruilmiddel zou herverdeling van arbeid wor-
denn in de vorm van een kortere werkweek. De vakbeweging bood aan om vier jaar 
langg de lonen te matigen, door jaarlijks 2% van de automatische prijscompensatie 
inn te leveren. In ruil daarvoor zou de werktijd worden teruggebracht van 40 naar 36 
uur,, eveneens in vier jaar. Gerekend werd op een dubbel werkgelegenheidseffect: 
enerzijdss door de loonmatiging, anderzijds door de kortere werkuren. Van het eer-
stee werd een gunstig effect op de exportpositie van Nederlandse bedrijven verwacht, 
vann het tweede een herverdelingseffect, omdat werkzoekenden de in de bedrijven 
vrijkomendee uren zouden opvangen. 

Dee opstelling van de Nederlandse en Europese vakbeweging in de jaren tachtig 
markeerdee een nieuw stadium in het debat over korter werken. Rond 1980 verscheen 
eenn nieuwe doelstelling op de voorgrond: korter werken als instrument voor her-
verdelingg van de arbeid c.q. werkloosheidsbestrijding. De oude argumenten kwa-
menn er vanaf dat moment nauwelijks nog aan te pas. Het ideaal van de vrije tijd 
kwamm niet ter sprake (Beckers en Breedveld 1994), op zichzelf begrijpelijk zo kort 
naa de invoering van de vrije zaterdag. Het ideaal van de ontplooiing, respectieve-
lij kk verbetering van de beroepskwalificatie dat zo'n belangrijke rol gespeeld had aan 
hett begin van de eeuw, kwam evenmin terug. Ook werd er door de vakbeweging 
tott circa 1990 weinig aandacht besteed aan de relatie tussen arbeidstijdverkorting 
enn vernieuwing van het arbeidsproces. Begrippen als flexibilisering en nieuwe vor-
menn van tijdmanagement werden niet in verband gebracht met een kortere werk-
tijd.. Na verloop van tijd bleek dit een gemiste kans. In de jaren tachtig immers laai-
dee het debat over nieuwe arbeidsorganisaties in heel Europa en Amerika weer op, 
maarr het was niet de vakbeweging of de sociaal-democratische beweging die daar-
toee de stoot gaf. De vernieuwing kwam van de andere kant: het internationale 
kapitalisme,, geconfronteerd met het Japanse succes op de wereldmarkt, kwam zelf 
mett nieuwe concepten. De vakbeweging maakte plannen om de bestaande werk-
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gelegenheidd te verdedigen en slaagde er niet in om de arbeidstijdverkorting als een 
innovatiee te presenteren. Korter werken werd door ondernemers juist als een ver-
starrendd instrument beschouwd, een rem op de innovatie. Meningsverschillen over 
dee toepassing van de arbeidstijdverkorting, over het maken van werkroosters enz. 
kondenn niet uitblijven. 

Wass de vakbeweging in de jaren tachtig sterk genoeg om op eigen kracht de 36-
urigee werkweek te bereiken? Achteraf zouden we zeggen: nee. Toch werd er in die 
tijdd weinig moeite gedaan om het draagvlak voor arbeidstijdverkorting te verbre-
den.. Er waren belangrijke raakvlakken tussen 'herverdeling tegen de werkloosheid' 
enn 'herverdeling tussen mannen en vrouwen'. Toch kwam geen hechte coalitie met 
dee vrouwenbeweging tot stand. Dit was niet alleen aan de vrouwenbeweging te wij-
ten.. De visie van de voornaamste vakbondsbestuurders op huishouden en verzor-
gingg dateerde uit de jaren zestig, zoals ook de visie op korter werken van de jaren 
zestigg was. Voorzitter Arie Groenevelten CAO-coördinator Jan de Jong van de Indus-
triebondd N W spraken zich desgevraagd uit voor een vrije vrijdagmiddag als begin 
vann een ruim bemeten weekend. Daarmee konden ze rekenen op kritiek van de 
werkgevers,, die terecht vreesden voor nog verder teruglopende bedrijfsactiviteiten, 
maarr ook op de hoon van de vrouwenbeweging, waar een akelig beeld geschetst 
werdd van vier dagen sloven-in-huis afgewisseld met drie dagen sloven-op-de cam-
ping.. De vakbeweging slaagde dus net zo min in coalitievorming als de vrouwen-
bewegingg van die tijd. 

Dee samenwerking met politieke partijen liet eveneens te wensen over. De FNV 
enn de andere vakcentrales waren nauwelijks bereid om mee te denken over wette-
lijk ee maatregelen, bevreesd als zij waren voor inperking van hun onderhan-
delingsruimtee door de overheid. Hierdoor kwam weinig terecht van wetgeving op 
deelgebieden.. In Scandinavië, Denemarken en België lukte dit wel en kwamen re-
gelingenn tot stand op het gebied van loopbaanonderbreking. De coalitievorming 
mett de werkgevers was in de jaren tachtig vooral geslaagd op twee punten: gema-
tigdee loonontwikkeling en decentralisatie van de CAO-onderhandelingen. 

Opp het terrein van de arbeidstijdverkorting waren de geesten niet rijp voor win-
winn situaties in de bedrijven. Hiervoor liepen de ideeën over het arbeidsproces te 
zeerr uiteen, ook binnen de vakbeweging. De Lange formuleert de verschillende be-
langenn tussen werknemersorganisatie en werkgever in termen van een coalitiemo-
del:: 'Essentieel daarvoor is dat de werknemers bereid zijn het bedrijfsbelang in het 
oogg te houden en dat het management rekening wil houden met het werknemersbe-
lang'' (De Lange 1989: 253). Beukema daarentegen beschrijft de onderhandelingen 
overr korter werken vanuit een actiestrategie, waarbij de vakbeweging zich inspant 
omm een maximaal resultaat te behalen, dat wil zeggen maximale zeggenschap en 
arbeidskwaliteitt in combinatie met minimale flexibilisering en onzekerheid. 'De 
dubbelee opgave, waarvoor de vakbeweging zich door ADV gesteld zag, werd door de 
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bondd als zodanig ook aangegrepen. Zij trachtte voor het eerst systematisch en met 
mobilisatiee van de leden het primaat van het management over de vormgeving van 
dee arbeid te doorbreken en de invulling van ADV te laten plaatsvinden conform de 
eigenn geformuleerde doelstellingen (Beukemai987:219). De werkgevers wilden een 
dergelijkee mobilisatie niet in hun bedrijven. Traditionele werkgevers wilden hele-
maall  geen vakbonden binnen de poort. Vernieuwende werkgevers waren met in-
novatiee bezig en beschouwden het pleidooi voor korter werken als een bericht uit 
eenn ander heelal. Het verband tussen het een en het ander werd niet gelegd. 

Tussenn 1986 en 1990 slaagde de vakbeweging er desondanks in om stap voor stap 
hett aantal bedrijven met 36 uur uit te breiden: de voedingsindustrie, de papierin-
dustrie,, de grafische sector, de havens, de bouw schakelden stuk voor stuk over op 
eenn kortere werkweek. In 1994 trad de dooi in op het gebied van arbeidstijdverkor-
tingg en werd een vergelijk getroffen tussen de voornaamste werkgeversorganisaties 
enn de vakbeweging over een ruil tussen korter werken en flexibilisering.136 Hierdoor 
kwamenn uiteindelijk ook de banken, de chemische industrie en de overheidsbe-
drijvenn over de brug, zodat er nu twee miljoen werknemers onder een CAO vielen 
mett een werkweek van gemiddeld 36 uur. In de meeste gevallen zijn compromissen 
geslotenn door een wat meer flexibele vorm af te spreken: een arbeidstijdenpatroon 
datt past bij de aard van de bedrijfstak en bij wat de mensen willen.137 De stap van 
400 naar 36 uur is echter ook in 1998 nog niet compleet gemaakt. Zo werkt de me-
taalindustriee nog gemiddeld 38 uur per week. Als de vakbeweging besluit om ver-
derr te gaan met een inzet voor korter werken dan 36 uur per week, is er dus nog 
inhaalwerkk te doen. 

Inn de tweede helft van de jaren negentig heeft de arbeidstijdverkorting geleidelijk 
aann een minder collectief karakter gekregen. Door de krappe arbeidsmarkt ontstond 
drukk op overwerk, waardoor in sommige sectoren het aantal werkuren wat toenam. 
Tegelijkertijdd werden de keuzemogelijkheden voor de werknemer verruimd door de 
invoeringg van a la carte-modellen. Ook werden in verschillende bedrijfstak-CAO's 
mogelijkhedenn opgenomen om een aantal ADV-dagen te reserveren voor de pen-
sioenopbouw.. En in veel CAO'S werd het accent verlegd van korter werken naar ver-
lof:: zorgverlof, studieverlof en loopbaanonderbreking. Daarmee is het proces van ar-
beidstijdverkortingg niet tot stilstand gekomen, maar het collectieve karakter is min-
derr sterk. Er lijk t zich nog een andere ontwikkeling voor te doen. Het verband tussen 
dee configuratie der werktijden enerzijds en de flexibiliteitsbehoefte in de bedrijven 
lijk tt de laatste jaren iets minder nadrukkelijk aanwezig. We zouden kunnen zeggen 
datt de balans tussen arbeidsorganisatie en persoonlijke levenssfeer in de jaren tach-
tigg enigszins doorsloeg naar de organisatiekant, terwijl nu het accent weer wat meer 
opp de persoonlijke omstandigheden van de werknemer ligt. 

239 9 



Conclusie Conclusie 

Dee visie op korter werken verschilt per periode. Aan het begin van de twintigste 
eeuww stond de ontwikkeling en ontplooiing van de werknemer voorop en werd veel 
nadrukk gelegd op een andere arbeidscultuur. In de naoorlogse jaren was er vooral 
sprakee van een vrijetijdscultuur, zonder het perspectief van bedrijfsinnovatie. Aan 
hett eind van de eeuw overheerste de behoefte aan herverdeling van werk alle andere 
doelen.. De ideeënvorming zowel ten aanzien van de arbeidsorganisatie als ten aan-
zienn van de persoonlijke levenssfeer blijkt met de tijd sterk te veranderen. Dit heeft 
zijnn invloed op het onderhandelingsresultaat, zoals ook de fluctuerende machts-
verhoudingenn van invloed zijn. 

Korterr werken in de jaren zestig ging snel en met weinig concessies, kreeg mas-
salee steun van de werknemers en de publieke opinie en vond zijn beslag in één do-
minantee vorm: de vrije zaterdag. Korter werken vanaf 1980 ging traag, met veel con-
cessiess en twijfels. Het bleek moeilijker dan vroeger om een aantrekkelijk model te 
presenterenn dat aansloeg bij de massa. De vakbeweging slaagde er met moeite in om 
draagvlakk te krijgen onder de eigen aanhang. Uiteindelijk werden in de bedrijven 
compromissenn gesloten tussen vernieuwing van de arbeidsorganisatie en regeling 
vann de tijd. Korter werken kreeg de vorm van maatwerk. 

Dee moeizame strijd voor een kortere werkweek heeft het denken over de arbeids-
organisatie,, maar ook het denken over werk en privé beïnvloed. In die zin kan het 
regelenn van de werktijden model staan voor strategisch en innovatief arbeidsvoor-
waardenbeleid.. De onderhandelende partijen gaan anders met elkaar om. Vakbon-
denn hebben meer oog gekregen voor optimalisering van bedrijfsprocessen. Werkge-
verss hebben, dikwijls gedwongen door de krappe arbeidsmarkt, meer oog gekregen 
voorr sociaal-culturele zaken: de behoefte aan deeltijdwerk, de behoefte aan zorg-
verloff  en loopbaanonderbreking. Ook de vakbonden hebben op dat punt veel bij 
moetenn leren. Onderhandelingen over werktijden krijgen de laatste jaren steeds 
meerr het karakter van afstemming tussen de arbeidsorganisatie en de persoonlijke 
levenssfeerr van de werknemer. De vakbeweging wordt daarbij de vertolker van de 
sterkk uiteenlopende behoeften van de achterban en krijgt de moeilijke taak om daar-
uitt een richting te bepalen voor onderhandelingen in de toekomst. 

8.33 CONFIGURATI E VAN ARBEID EN ZORG: EEN VIERLANDENVERKENNIN G 

Werktijdenn verschillen per land, zelft binnen Europa.138 In deze paragraaf wordt een 
aantall  kenmerken beschreven van vier landen of, beter gezegd, vier culturen op het 
gebiedd van werken, werktijden, organisatie van het werk en organisatie van de zorg. 
Hett is niet de bedoeling om het ideale land of het niet-ideale land te beschrijven, 
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maarr om duidelijkheid te creëren over de veelal impliciete keuzen die in de arbeids-
voorwaardenvormingg worden gemaakt. De beschreven landen verschillen van el-
kaarr in traditie en cultuur. Ook het beleid van de overheid en het gedrag van de so-
cialee partners zijn verschillend. In zekere zin zijn Zweden en Japan, Duitsland en 
Amerikaa uitersten waar wij in Nederland van kunnen leren. 

Zweden Zweden 
Inn Zweden is het al heel lang gebruikelijk dat gehuwde of samenwonende partners 
beidenn een volledige werkkring hebben en tot op zekere hoogte samen voor even-
tuelee kinderen zorgen. De Zweedse overheid is er jarenlang in geslaagd om een po-
litiekk van volledige werkgelegenheid te voeren door een intensief arbeidsmarkt- en 
scholingsbeleidd gecombineerd met een nogal vergaande arbeidsplicht. De Zweden 
doenn niet snel een beroep op familie, buren of andere culturele banden. Solidariteit 
iss in hoge mate geregeld via de staat. 'In sommige culturen vindt men dat een ac-
tievee rol in het bedrijfsleven voor slechts enkelen is weggelegd, in andere culturen 
steltt men zich op het standpunt dat in principe iedereen zich economisch moet kun-
nenn ontplooien. Is een vrij omvangrijke werkloosheid een stimulans om je eigen 
boontjess te leren doppen of desnoods helemaal niets te doen, of is het een tekort-
komingg van de samenleving die niet in staat is iedereen te laten meedraaien? De 
Zwedenn neigen tot de tweede opvatting. Iedereen moet kunnen werken. Een samen-
levingg moet er veel voor over hebben om iedereen aan de slag te krijgen. Het is ui-
terstt inefficiënt om mensen die kunnen werken, in hun onderhoud te voorzien zon-
derr dat ze iets doen' (Hampden-Turner en Trompenaars 1994: 287). 

InIn Zweden bestaan uitstekende openbare voorzieningen. Er is goede en betaal-
baree kinderopvang. De openingstijden van scholen en crèches sluiten aan bij de 
werktijdenn en omgekeerd. Zweden is een land van hoogwaardige industrie en over-
heidsdiensten,, waar tot dusverre een goede planning van de arbeidsorganisatie mo-
gelijkk was. Flexibele werktijden kwamen niet veel voor. Zweedse werknemers en ou-
derss zijn, anders dan in Nederland, niet gewend aan dubbele paraatheid: klaarstaan 
voorr de kinderen én klaarstaan voor het bedrijf. Bij ziekte van een kind hebben de 
ouderss nog steeds een in de wet vastgelegd recht op betaald zorgverlof. Dus geen 
beroepp op familieleden, buren of de ziektewet zoals bij ons. De sociaal-culturele pa-
tronen,, het type economie, de openbare voorzieningen, de opstelling van de vak-
bonden:: alles leek tot voor kon in perfecte balans. Ook in Zweden zijn echter gro-
tee veranderingen aan de gang. De exportindustrie lijk t haar voorsprong op andere 
industrielandenn te verliezen, de overheidstekorten zijn veel te groot en de politiek 
vann volledige werkgelegenheid kan al een aantal jaren niet meer worden volgehou-
den.. Ook een regering van sociaal-democraten, van oudsher de grote voorstanders 
vann een sterke overheid, is niet meer vanzelfsprekend. Langzaam maar zeker wor-
denn de Zweedse werknemers geconfronteerd met arbeidsverhoudingen die in an-
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deree West-Europese landen al langer bestaan. Ook de openbare voorzieningen, zo-
alss op het gebied van zorgverlof, staan onder druk, al hebben ze nog steeds een ho-
gerr niveau dan wij in Nederland gewend zijn. 

Dee ervaring leert139 dat het aan Zweedse vakbondsvertegenwoordigers moeilijk 
uitt te leggen is hoe Nederlandse werknemers gewend zijn om improviserenderwijs 
tee werken en leven: werken in deeltijd, gedeeltelijk zelf beslissen hoeveel uren je 
werkt,, werken op tijdelijk contract, voor een uitzendbureau, kinderen laten verzor-
genn door familieleden, oproepcontracten, seizoensgebonden werktijden, studeren 
naastt je werk... Gesprekken tussen Nederlanders en Zweden zijn een fascinatie aan 
beidee kanten. Nederlanders zijn geneigd om zich voortdurend te excuseren voor de 
slechtee openbare voorzieningen en de zwakke positie van vakbonden in de bedrij-
venn en de achterstand die vrouwelijke werknemers nog steeds hebben. Het kost 
Zweedsee werknemers grote moeite om zich in te leven in de cultuur van zelfregeling 
enn improvisatie, die kennelijk typerend is voor de Nederlandse samenleving. Wat 
Nederlandsee vakbonden vernieuwend beleid noemen, zou de Zweedse vakbonds-
achterbann bedreigend vinden. Wat wij winst noemen zou in Zweden verlies heten. 

Watt kunnen Zweedse en Nederlandse vakbonden van elkaar leren? Ik denk dat 
hett Zweedse model in zijn oorspronkelijke vorm geen toekomstmodel kan zijn voor 
Europa,, ook niet voor Zweden. In een studie van de Commissie Toekomstscenario's 
(1995)) naar arbeidspatronen en zorgtaken vertoont het 'Zweedse model' de meeste 
gelijkeniss met het 'uitbestedingsscenario'. Dit wordt in ons land een weinig kans-
rijkk scenario genoemd. Nederlandse ouders zijn niet geneigd om de zorg voor hun 
kinderenn overwegend aan de staat of aan particuliere instellingen over te laten. Zij 
willenn zelf een deel van de zorg op zich nemen en dus korter werken of niet wer-
ken.. Nederlandse werknemers willen ook zelf zeggenschap over de opvoeding en de 
scholingg van hun kinderen, zeggenschap over hun eigen werktijden en zeggenschap 
overr hun eigen positie op de arbeidsmarkt. Wel is er in Nederland behoefte aan be-
teree voorzieningen op het gebied van kinderopvang, zorgverlof en scholing van ou-
derss die langere tijd niet aan het arbeidsproces hebben deelgenomen. 

Omgekeerdd zullen de Zweedse werknemers moeten leven met een zekere mate 
vann flexibilisering in het arbeidsproces. Zweden wordt net als andere Europese lan-
denn steeds afhankelijker van internationale markten en tot op zekere hoogte van de 
internationalee arbeidsmarkt. Het gaat hier om een niet-vrijwilli g proces van aan-
passing.. Een positief aspect uit de Nederlandse cultuur waar men ook in Zweden 
vann kan profiteren, is de wat beter ontwikkelde individuele zeggenschap die de 
Nederlandsee werknemers hebben veroverd en waar de Nederlandse bedrijven aan 
gewendd zijn. Het is uiteraard een zaak voor de Zweedse werknemers en de Zweedse 
vakbondenn om hun eigen keuze te maken. 
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Japan Japan 
Inn japan werd in 1946 48 uur per week gewerkt, overuren buiten beschouwing gela-
ten.. Er was toen één betaalde vakantiedag per jaar. In 1962 werd op papier de vijf-
daagsee werkweek ingevoerd op basis van 48 uren per week. Het aantal vakantieda-
genn steeg naar tien dagen per jaar. In de jaren zeventig liep de contractuele werktijd 
geleidelijkk aan terug naar veertig uur per week, maar door het vele onbetaalde over-
werkk was er in de bedrijven nog weinig van deze ontwikkeling te merken. In de ja-
renn tachtig is een taai gevecht geleverd om het aantal werkuren per jaar terug te bren-
genn tot 2000, inclusief overwerk. Dit is pas in 1995 gelukt, mede door de Japanse 
recessie.. Eind jaren negentig eisen de vakbonden in de metaalindustrie het vermin-
derenn van de jaarlijkse werktijd tot 1800 uur, verder terugdringen van het overwerk, 
enn 20 tot 25 betaalde en aaneengesloten vakantiedagen.140 Ter vergelijking: in Noord-
west-Europaa ligt de jaarlijkse arbeidstijd op 1650 tot 1700 uren. 

Dee Japanse arbeidsverhoudingen hebben in de jaren tachtig een zekere vermaard-
heidd gekregen in het economisch niet zo succesvolle Europa. De levenslange arbeids-
contractenn in de grote industrieën, de toewijding en flexibiliteit van de Japanse ar-
beiders,, de toeleveringsindustrie met zijn sweatshops, de werkdruk en de lange 
werktijdenn met de vele vrijwillige , onbetaalde overuren waren voor sommigen een 
voorbeeld,, voor anderen een ongewenst beeld van onderdrukking. Vooral het we-
reldwijdee economisch succes van Japanse ondernemingen versterkte de mythevor-
ming.. Toen Japan en de meeste andere economieën in Azië in een langdurige re-
cessiee terechtgekwamen, verdween de mythevorming en werd het mogelijk om wat 
realistischerr naar de arbeidsverhoudingen in de Aziatische landen te kijken en hier 
enn daar vergelijkingen te trekken. 

Japansee werknemers werken hard en lang, ongeacht hun scholingsniveau, inko-
menn of sociale status. De gewoonte bestaat om de toewijding aan de onderneming 
tee uiten door het maken van extra uren, die gewoonlijk niet worden betaald. De 
toewijdingg wordt niet alleen uitgedrukt in tijd maar ook in zorg voor machines, 
goederenn en producten van de firma en in onderlinge solidariteit. De gewoonte be-
staatt om na het werk nog enige tijd te praten, te eten of te drinken. Tegenover de 
naarr westerse begrippen wat slaafs aandoende houding van de Japanse werknemers 
staatt een in de loop van de tijd gegroeid systeem van solidariteit. De Japanse on-
dernemingg ontslaat niet snel haar vaste werknemers. Tijdelijke slapte wordt zoveel 
mogelijkk opgevangen door vermindering van de overuren; vandaar dat de werktij-
denn eind jaren negentig vergelijkbaar waren met die in Europa. 

Hett sterk ontwikkelde Japanse arbeidsethos is ondenkbaar zonder de culturele 
bandenn en het familieleven. In Nederland zouden we zeggen het thuisfront. Het 
Japansee gezinsleven maakt voor westerlingen een bijzonder gesloten indruk. Van 
Wolferenn spreekt van 'de bereidheid om persoonlijke en familiebelangen op te of-
ferenn aan gemeenschappelijke economische doelstellingen' (1989:279). Het is mak-
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keiijkerr om met Japanners in gesprek te komen over hun werk dan over hun privé-
leven.. Toch bestaat de indruk dat de Japanse naar binnen gerichtheid langzaam maar 
zekerr verandert. Een steeds groter aantal vrouwen heeft een hogere technische of 
economischee opleiding. Zij zijn niet van plan om hun leven thuis of in de dienst-
verlenendee sector door te brengen. Volgens de in Amerika wonende Japanse vak-
bondsbestuurderr Ben Watanaba141 maakt Japan een periode van onthechting door: 
beteree opleidingen, oriëntatie op buitenlandse cultuur, werken en reizen in het bui-
tenland,, vrouwenemancipatie, toeneming van het aantal echtscheidingen, zelfstan-
digg wonen van jongeren en, niet te vergeten, de kortere werktijden dragen ieder op 
hunn manier bij aan een zekere emancipatie van de werknemer. Het is de vraag of de 
Japansee vakbeweging deze ontwikkeling volgt. Nog steeds heeft de vakbondstop 
eenn sterke binding met de toppen van het bedrijfsleven. Het is moeilijk te zeggen 
off  de interne krachten die met dit systeem willen breken, sterk genoeg zijn. Wel lijk t 
hett erop dat de vakbondscultuur langzaam maar zeker wat meer openstaat voor 
Europeanenn en Amerikanen. Het feit dat de metaalvakbeweging bereid was om in 
19977 een grote internationale conferentie te organiseren over arbeidstijdverkorting 
iss daarvan een voorbeeld. 

Watt kunnen we in Nederland op het gebied van arbeidstijden (en arbeidsverhou-
dingen)) leren van Japan? Het Japanse systeem is op veel punten het anti-type van 
Zweden.. Zowel binnen de bedrijven als in het privédomein is steeds sprake van een 
vrijwillig ee organisatievorm die gebaseerd is op een oude traditie, er zijn weinig open-
baree voorzieningen. Hierdoor oogt de samenleving weinig democratisch. Daar staat 
tegenoverr dat Japanners erg solidair zijn met elkaar en dat zij soms goede oplossin-
genn gevonden hebben voor problemen waar men in Europa en Amerika niet uit-
komt.. In westerse landen is de uitstoot van oudere of zwakkere werknemers een 
steedss groter probleem. In Japan worden werknemers die het tempo in de auto-in-
dustriee niet meer bij kunnen houden, overgeplaatst naar de toeleverende industrie. 
Ookk werken er in Japan relatief veel mensen in de dienstverlening, waar een lagere 
arbeidsproductiviteitt en een ruimere personeelsbezetting gangbaar is. En ten is er 
dee vrijwillig e arbeidstijdverkorting ten tijde van economische malaise. De voor-
beeldenn laten zien dat solidariteit niet alleen een zaak is voor de overheid, maar als 
hett ware ingeweven is in de samenleving. 

Duitsland Duitsland 

Sindss 1 oktober 1995 is in de Duitse metaalindustrie een 35-urige werkweek van toe-
passing.. Dit betekent een groot succes voor de IG Metall, de grootste vakbond van 
Europa.. De bond heeft er alles aan gedaan om waar te maken wat de Europese vak-
bondenn elkaar al vele jaren beloven: ernst maken met de herverdeling van arbeid 
doorr middel van arbeidstijdverkorting. Er is 17 jaar aan gewerkt om de stap van 40 
naarr 35 uur te maken, waarmee volgens de vakbeweging 300.000 banen gered zijn.142 
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Dee IG Metall verschilt van de andere Europese metaalbonden en zeker van de Neder-
landsee door de omvang, de straffe organisatie en de manier waarop de bond zich 
documenteertt en voorbereidt op ontwikkelingen.14' De Duitse wetenschappelijke 
enn filosofische inslag is duidelijk aanwezig in de vakbonden en de daarmee verbon-
denn onderzoeksinstituten. De ook in Nederland min of meer bekende concepten 
vann 'onthaasting' en 'tijdsoevereiniteit' zijn ondeend aan Duitse publicaties, die 
deelss in samenwerking met de vakbonden zijn ontwikkeld (Bosch 1989, Beek 1997). 
Overr werktijden is sinds omstreeks 1995 veel gepubliceerd en gediscussieerd binnen 
dee Duitse bonden. Opvallend is hun terughoudendheid tegenover elke vorm van 
afwijkendee werktijden. Zo is er strijd gaande om het vrije weekend te behouden. 
Dee standpunten daarover zijn niet anders dan die van de Nederlandse vakbeweging 
(zaterdagg en zondag zoveel mogelijk vrij ; waar het niet anders kan, worden toesla-
genn geëist); de argumenten waarmee de Duitse collega's de vrije zaterdag verdedi-
genn en de toon waarop, verschillen echter nogal. Veel meer dan in Nederland be-
roepenn de Duitsers zich op collectieve, dus gezamenlijke vrije dagen. Het weekend 
iss voor het gezin ('Am Samstag gehort Papie uns!\ volgens een van de beeldbepa-
lendee affiches van de Duitse vakcentrale uit 1988). Ook de eisen die de IG Metall 
verbindtt aan de invulling van de 35 uur in de bedrijven, verschillen van de uiterste 
grenzenn die de FNV-bonden aanhouden. De IG Metall gaat uit van een werkdag van 
maximaall  acht uur (de FNV: negen uur) en heeft voorkeur voor dagelijkse of weke-
lijksee verkorting van de arbeidstijd, dat wil zeggen een werkdag van zeven uur of 
eenn vrije vrijdagmiddag. Afwijkingen van dit beginsel worden door het bestuur van 
dee IG Metall beschouwd als het ondergraven van het solidariteitsprincipe: 'gemein-
samm Arbeiten - gemeinsam Freizeit'. 

Inn het collectivistisch ingestelde Duitsland is men kennelijk bevreesd voor een 
arbeidstijdenmodell  dat tot versplintering van het gezinsleven en van de samenle-
vingg leidt. De Duitse vakbonden en hun leden hechten grote waarde aan gezamen-
lijk ee vrije tijd, aan het samen doorbrengen van weekeinden, vakantie en vrije dagen 
mett gezin, familie en vrienden. Het vasthouden aan zo'n strakke, uniforme regelge-
vingg maakt het echter moeilijk voor werkende ouders om gezamenlijk de zorg voor 
dee kinderen te verdelen over de week. De vakbond controleert zo te zien het arbeids-
tijdenpatroonn in de fabriek, maar ook een beetje in het gezin. 

Duitsee vakbonden doen veel moeite om de naleving van CAO-afspraken ook daad-
werkelijkk te controleren. Het kost hun echter steeds meer moeite om dit waar te 
maken,, omdat er normen gehanteerd worden die niet iedereen accepteert. Het lukt 
bijvoorbeeldd niet om het overwerk binnen de perken te houden en zwart werken te 
voorkomen.. Er ontstaan informele organisatievormen die zich onttrekken aan de 
collectievee afspraken tussen werkgevers en werknemers. Zo kan de vakbeweging er 
niett meer omheen dat uitzendwerk, deeltijdwerk en flexibilisering zich ook in Duits-
landd verbreiden. Bondskanselier Helmut Kohl, de sociaal-democratische premier 
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vann Nordrhein-Westfalen Johannes Rau en anderen pleitten zelfs openlijk voor het 
Hollandsee model van arbeidsverhoudingen (gezamenlijke afspraken over flexibili-
seringg en dynamiseren van de economie). Het is de Duitse politici niet ontgaan dat 
inn het Nederlandse model van arbeidsverhoudingen altijd een rol is weggelegd voor 
dee overheid, terwijl in Duitsland de machtige vakbeweging en de eveneens mach-
tigee werkgeversorganisaties samen de dienst uitmaken. 

Watt kunnen de Nederlandse en Duitse vakbonden van elkaar leren op het ge-
biedd van regeling van de tijd? De Duitse vakbonden verdienen zeker onze bewonde-
ringg voor de consequente aanpak bij het realiseren van de 35 uur en voor de onder-
steuningg die zij aan vakbonden in het buitenland (onder meer Japan) hebben ge-
gevenn om zelf ook stappen te zetten. Wat dat betreft heeft het Duitse resultaat zijn 
uitstralingg in het buitenland. Daarnaast is het een sterk punt dat de Duitse vakbe-
wegingg te werk gaat naar een model: een min of meer algemeen geaccepteerde norm 
voorr het structureren van werktijdverkorting. De kracht van het Duitse model is 
tegelijkertijdd zijn zwakte vanwege de starheid en de behoefte om alles te regelen en 
voorr te schrijven. Op dat punt kunnen de Duitse vakbonden ook wat leren van de 
Nederlandsee aanpak, die meer op coalitievorming georiënteerd is en openstaat voor 
nieuwee organisatievormen en voor nieuwe normen en waarden onder de eigen aan-
hang.. In Nederland is er naar mijn mening plaats voor een wat ruimer model, met 
meerr respect voor individuele keuzen, maar niettemin voor een model. Het zou niet 
slechtt zijn om iets van de Duitse benadering in Nederland te introduceren. 

DeDe Verenigde Staten 
Europesee werknemers werken korter dan hun Amerikaanse collega's. In de Ver-
enigdee Staten is de laatste jaren zelfs daadwerkelijk sprake van arbeidstijdverlenging. 
Ooitt was dit land het grote voorbeeld vanwege de 'leisure-man' en vooral vanwege 
dee vijfdaagse werkweek. In 1970 verscheen nog veelbelovend Amerikaans materiaal 
overr de vierdaagse werkweek (Poor 1971). De in Tilburg werkende Amerikaanse 
onderzoeksterr Juliet B. Schor (1992) bevestigt dit paradoxale beeld. Aan het eind 
vann de jaren vijftig , schrijft ze, werd verwacht dat de vierdaagse werkweek binnen 
handbereikk was. Maar inmiddels werken de Amerikanen een maand per jaar lan-
gerr dan in 1970. Schor geeft verschillende factoren waardoor de werktijden binnens-
huiss én buitenshuis langer worden. In de eerste plaats neemt, anders dan in Europa, 
dee contractuele werktijd toe. Tegelijkertijd neemt het aantal overuren toe en ver-
breidtt zich de gewoonte onder arme Amerikanen om een tweede baan te zoeken, 
omdatt het salaris ontoereikend is. Schor wijst op de dalende inkomens van de la-
geree en middenklasse met name in de Reagan-periode. Hierdoor wordt een deel van 
dee bevolking aan de onderkant van de inkomenspiramide gedwongen om langer te 
werken.. De dalende inkomens zijn het gevolg van de verzwakking van de Ameri-
kaansee vakbeweging. Ook het feit dat de contractuele werktijd in Amerika niet meer 

246 6 



bekortt is sinds i960, wij t Schor aan de opstelling en de geringe macht van de vakbon-
den.. Een andere factor is dat vrouwen veel tijd besteden aan huishoudelijke arbeid, 
ondankss de technologische mogelijkheden om dit werk terug te dringen. Per saldo 
gaann Amerikaanse vrouwen dan ook langer werken: zij doen nog steeds veel werk 
inn huis en besteden gemiddeld meer tijd aan beroepsarbeid om het gezinsinkomen 
tee vergroten. 

Dee internationale vakbeweging vindt de langere werktijden in de vs een zorge-
lijk ee ontwikkeling. Arbeidstijden zijn nauwelijks nog een onderwerp voor de col-
lectievee onderhandelingen en wetgeving. Hierdoor kan de neergaande spiraal, waar-
doorr vooral de arme Amerikaan gaat langer werken en waardoor de inkomens-
ongelijkheidd toeneemt, moeilijk worden doorbroken. De vraag of de trend van 
langerr werken inmiddels over zijn hoogtepunt heen is, valt moeilijk te beantwoor-
den.. Aan de ene kant gaan er stemmen op om de arbeidsverhoudingen grondig te 
vernieuwen.. In dit verband liggen er inmiddels ook wetsvoorstellen in verschillende 
statenn om overwerk te beperken en tijd-voor-tijdregelingen verplicht in te voeren.144 

Aann de andere kant werd enkele jaren geleden in de Amerikaanse automobielindus-
triee nog een verlenging van de werktijden verwacht.145 

Watt kunnen Europese vakbonden van de Amerikaanse situatie leren? In de vs 
kiezenn werknemers al dertig jaar voor langere werktijden, nadat zij twintig jaar lang 
voorr kortere werktijden hadden gekozen. Kan men dit vrijwillig e keuzes noemen? 
Dee Amerikaanse stijl van leven, werken en zorgen lijk t te worden ingegeven door 
eenn cultureel streefbeeld en door de welvaartsverdeling. Bovendien lijk t het ver-
dwijnenn van collectieve onderhandelingen van invloed. In Nederland kiezen de laat-
stee jaren vooral de lager opgeleide en lager betaalde werknemers voor korter wer-
kenn en de hoger opgeleiden voor langer werken.146 Zullen zij dat blijven doen als 
dee inkomens in Europa verder denivelleren? En als de werktijd tot een terrein voor 
louterr individuele keuzes wordt bestempeld? Het Amerikaanse voorbeeld laat zien 
datt werktijden niet louter het resultaat zijn van individuele onderhandelingen. 
Achterr het gedrag van de individuele burger schuilt een bredere sociaal-culturele in-
bedding.. Onderhandelende organisaties zoals vakbonden en werkgeversverenigin-
gen,, maar ook de overheid hebben hierin hun verantwoordelijkheid en kunnen in-
vloedd uitoefenen op dit sociaal-culturele patroon. 

Conclusie Conclusie 

Dee vergelijking van de vier landen laat zien dat gevestigde tradities op sociaal-cul-
tureell  gebied kunnen worden doorbroken. Amerika liep lang voorop met korter 
werken,, maar verloor zijn voorsprong. In Zweden verandert de visie op de regule-
rendee taken van de staat, in Duitsland verandert de visie op flexibilisering. Zelfs de 
voorr westerlingen zo gesloten lijkende Japanse samenleving komt in beweging op 
hett gebied van de arbeidsmoraal. In alle vier de voorbeelden veranderen een of meer 
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factorenn in de omgeving, waardoor het onderhandelen over arbeid en arbeidstijd in 
eenn ander licht komt te staan. 

InIn het eerste hoofdstuk van deze studie kwam een aantal strategische principes 
terr sprake, ontleend aan het strategisch management en toegepast op het gedrag van 
economischee belangenorganisaties. De vier landenvergelijking confronteert met 
watt ik in het eerste hoofdstuk de secundaire en tertiaire omgeving heb genoemd (fi-
guurr I.I) : de economische situatie, het politieke krachtenveld en de sociale wetge-
ving.. Vakbonden en werkgeversorganisaties onderhandelen in vrijheid over werk-
tijdenconfiguraties.. Op dit moment betekent dat in Nederland een verdere decen-
tralisatiee van de onderhandelingen, tot bij wijze van spreken iedere werknemer de 
zakenn regelt met de eigen werkgever en het eigen gezin. Als deze lijn zich doorzet, 
raaktt de in Nederland gevoerde strategie steeds verder af van de Duitse en Zweedse 
enn komt dichter bij de Amerikaanse, hoewel de voorbeelden laten zien dat het sce-
narioo ook elders verandert. 

Dee Nederlandse werkgevers lijken nu nog geporteerd voor een wat Angelsaksisch 
ogendd scenario, hoewel er de laatste jaren belangrijke concessies gedaan moesten 
wordenn op het gebied van regulering aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. De 
vakbondenn hebben aan de aanbodzijde goed gescoord en zijn erin geslaagd om de 
levenssituatiee van de eigen aanhang te verbeteren (deeltijdwet, zorgverlof, loopbaan-
onderbreking).. De vakbonden zouden ook graag invloed willen uitoefenen aan de 
aanbodkantt van de arbeidsmarkt, zoals dat in Duitsland gebeurt. In de Nederlandse 
situatiee ligt in dat verband de inzet voor een vierdaagse werkweek het meest voor 
dee hand. Hiervoor zijn de vakbonden niet sterk genoeg; bredere coalitievorming 
ookk in de politieke sfeer lijk t nodig. Het is aan de vakbeweging om, na de confec-
tiee en het maatwerk, de geesten rijp te maken voor een 'grand design'. 

8.44 BELEI D EN PERCEPTIE 

Tott besluit van dit hoofdstuk wordt een typering gegeven (figuur 8.3) van het vak-
bondsbeleid.. Hoe gingen de voornaamste vakbonden om met regeling van de werk-
tijdenn in de vier belangrijkste tijdvakken na de tweede wereldoorlog? Vakbondsbe-
sturenn worden gewoonlijk gedwongen om beleid van het voorgaande decennium 
tee evalueren en bij te stellen. Over de arbeidstijdverkorting van de jaren tachtig is 
ditt nadrukkelijk gebeurd, over de jaren zestig veel minder en de jaren negentig lig-
genn nog te kon achter ons. 
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Employabilit y y 
Dee grote ruil tussen kwalificatie en zekerheid 

Geenn onderwerp heeft de vakbonden in de verzorgingsstaat zo beziggehouden als 
dee herpositionering van de sociale zekerheid. De collectieve ontslagen van de jaren 
zeventigg en de massale afkeuring van werknemers, kortom de onzekerheid in de be-
roepsuitoefeningg werd, een testcase voor het sociale stelsel. Bij alle onrecht dat ge-
dupeerdenn in die periode moesten ervaren, bleef één recht gehandhaafd: gedeelte-
lijk ee financiële schadeloosstelling. Enn juist dat recht werd in de jaren tachtig ter dis-
cussiee gesteld, tot grote schade voor de vakbonden en de politieke partijen die altijd 
voorr de verzorgingsstaat hadden gepleit. 

Langee tijd werden de ontslagbescherming, de zekerheid van de vaste arbeids-
plaatss en, mocht er iets misgaan, het stelsel van sociale zekerheid beschouwd als de 
voornaamstee voorzieningen op het gebied van de rechtszekerheid van werknemers. 
Doorr de intermediaire werking van de uitkeringen waren de financiële zekerheid 
enn de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer uit elkaar gegroeid. Velen 
moestenn wennen aan deze constatering en hebben zich ertegen verzet. Maar op de-
zee manier kwam het debat wel terug bij de werkelijke bron van zekerheid: de ar-
beidsorganisatie,, de persoonlijke capaciteiten en de weerbaarheid van de werkne-
merr op de arbeidsmarkt. De echte zekerheid147 van werknemers wordt vertegen-
woordigdd door hun beroepskwalificatie, door de mogelijkheid om hieraan te werken 
enn door de mobiliteit die aan de beroepskwalificatie kan worden ondeend. Dat was 
eenn van de lessen van de jaren negentig. Werknemers kunnen niet zonder een col-
lectievee sociale verzekering. Deze is echter bedoeld voor noodgevallen en veronder-
steltt een goed opgezet preventiebeleid in de arbeidsorganisatie. Dus tijdig ingrijpen 
inn slechte arbeidsomstandigheden, tijdig reorganiseren in slecht draaiende bedrij-
venn en perspectiefloze beroepen, tijdig herscholen en kansen bieden op een nieuwe 
beroepsloopbaan. . 

Ditt hoofdstuk gaat over de combinatie van kwalificatie, inzetbaarheid of mobi-
liteitt en beroepszekerheid, kortweg employability. De kwalificatiebehoefte van de 
werknemerr wordt afgezet tegen de behoefte aan een grotere mobiliteit op het werk. 
Beidee zijn het resultaat van veranderingen in de persoonlijke levenssfeer en tegelij-
kertijdd van nieuwe eisen die gesteld worden in de arbeidsorganisatie. Kennis en in-
zetbaarheidd kunnen in het belang zijn van werknemers, maar ook van hun werk-
gever.. Daarmee is nog niet gezegd dat beide partijen het altijd eens zullen zijn over 
hett soort kennis en het type inzetbaarheid. Het primaire doel is om dit complexe 
onderwerpp te ordenen door het van verschillende kanten te bezien. Eerst komt de 
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arbeidsvoorwaardenvormingg ter sprake, vervolgens de institutionele aspecten, de 
arbeidsorganisatie,, de persoonlijke levenssfeer en de arbeidsverhoudingen. Zoals in 
dee hele studie worden ook hier de behandelde items bezien vanuit het strategisch 
beleidd van de vakbeweging en de werkgeversorganisaties. 

9.11 PLAATSBEPALIN G BINNEN HET ARBEIDSVOORWAARDENBELEI D 

Inn het eerste hoofdstuk van deze studie werden inkomen, werktijd, beroepskwali-
ficatiee en contractzekerheid gedefinieerd als de kern van de arbeidsvoorwaarden. Ik 
beschouww kwalificatie en zekerheid dus allebei als kernonderwerpen in de CAO. 
Onderr beroepskwalificatie versta ik zowel de theoretische scholing van een werk-
nemerr als de praktijkervaring die nodig is om aan de eisen van de beroepsuitoefe-
ningg te voldoen. Aan de kwalificatie van werknemers worden andere eisen gesteld 
dann vroeger. Snelle veranderingen in technologie en organisatie vragen van de werk-
nemerr een voortdurende her- en bijscholing om ten minste bij te blijven in het ei-
genn beroep en om te blijven voldoen aan eisen van de huidige functie. Daar blijf t 
hett niet bij. Beroepen, bedrijven en markten veranderen snel en hebben een korte-
ree levensduur dan vroeger. Daarom moet de werknemer zich voorbereiden op mo-
gelijkee verandering van baan, een verandering die zich verschillende keren in een 
beroepslevenn kan voordoen. De arbeidsorganisatie en de arbeidsmarkt vragen van 
dee werknemer een grotere mobiliteit zowel binnen de organisatie als daarbuiten. 
Dee werknemer is dus gedwongen om vooruit te kijken: misschien moet hij of zij 
eenn loopbaanpad bewandelen binnen het huidige bedrijf of binnen het huidige be-
roep,, misschien is het juist nodig om naar buiten te kijken: naar een ander bedrijf 
off  een ander beroep. 

Ookk de persoonlijke behoeften van werknemers veranderen. Werknemers wil-
lenn zich ontplooien in hun beroepsuitoefening en stellen eisen aan de kwaliteit van 
hunn werk. Beseft wordt dat de kansen binnen het bedrijf groter worden door meer 
scholingg en door het werken te combineren met een opleiding. Ook de behoefte 
aann culturele ontwikkeling of persoonlijke ontplooiing is vaak aanleiding om een 
studiee of een cursus te volgen. Werknemers zijn mondiger geworden en hebben meer 
zeggenschapp over het werk en over de eigen levenssituatie verworven. Goed opge-
leidee tweeverdieners zijn minder afhankelijk van hun werkgever, omdat zij een goe-
dee positie op de arbeidsmarkt combineren met een zekere mate van financiële zelf-
standigheidd dankzij het dubbele inkomen. Dit schept op zijn beun weer nieuwe 
mogelijkhedenn om verder te studeren, eventueel in eigen tijd. Volgens Bolweg ligt 
hierr een spanningsveld in het sociaal beleid. 'Organisaties maken aan de ene kant 
gebruikk van mensen om hun organisatiedoelen te realiseren, terwijl mensen aan de 
anderee kant de organisatie gebruiken om hun persoonlijke doeleinden te realiseren 
(Bolwegg 1998:19). 
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Niett iedereen bekleedt echter een sterke positie binnen het bedrijf of op de arbeids-
markt.. Veel werknemers hebben de ontwikkelingen niet kunnen bijhouden. Hun 
kenniss en ervaring zijn misschien wel van dezelfde kwaliteit gebleven, maar het werk 
iss in snel tempo veranderd en stelt thans andere, meestal hogere eisen. Achterop-
rakenn in het bedrijf of op dee arbeidsmarkt kent twee kanten, dat wil zeggen, er zijn 
tweee uitersten die allebei vertegenwoordigd worden door een probleemgroep. De 
eerstee groep ondeent zijn rechtszekerheid aan een formele rechtspositie binnen het 
bedrijff  en niet aan kennis en kwaliteiten. We kunnen zeggen dat de formele rechts-
positiee van deze werknemers niet in balans is met hun actuele waarde op de arbeids-
markt.. Deze groep is afhankelijk van de wettelijke en in CAO'S vastgelegde ontslagbe-
schermingg en van een aantal rechten die ontleend worden aan de functie-indeling. 

Dee tweede probleemgroep slaagt er niet in om door te dringen tot een vaste baan. 
Ditt zijn werknemers met opvolgende tijdelijke contracten, langdurige uitzendcon-
tractenn of combinaties van beide. De kern van deze groep is laag opgeleid, beschikt 
overr een afgebroken schoolopleiding of over een verkeerd gerichte beroepsoriënta-
tie.1488 Deze groep werknemers kampt met een dubbele onzekerheid: zowel de for-
melee rechtspositie als de feitelijke positie op de arbeidsmarkt is zwak. 

Dee twee probleemgroepen, hoe verschillend ook, lijken elkaar te beïnvloeden, 
waardoorr ze allebei groter zijn dan in feite nodig is. Bij een krappe arbeidsmarkt 
blijf tt veel verborgen: werknemers met een sterke formele status zitten minder in de 
wegg en werknemers met een zwakkere positie komen nog relatief gemakkelijk aan 
(vast)) werk. Maar bij het ruimer worden van de arbeidsmarkt keert hetzelfde ver-
schijnsell  steeds terug. De bedrijven hebben last van werknemers die zich beroepen 
opp verworven rechten en daarom schrikken zij terug om een vaste arbeidsrelatie aan 
tee gaan met nieuwe werknemers. Hierdoor groeit het aantal personen met een zwak-
kee positie op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zullen zwakke werknemers die nog wel 
eenn goede formele status bekleden, zich vastklampen aan hun formele rechten. Aan 
beidee kanten is sprake van risico-mijdend gedrag. De bedrijven willen geen risico 
lopenn door slecht opgeleide, of oudere of minder gezonde werknemers in vaste dienst 
tee nemen, en de werknemers in vaste dienst durven niet van baan of zelfs van func-
tiee te veranderen. Per saldo wordt er te weinig geïnvesteerd in werknemers en werk-
zoekendenn die dat juist nodig hebben. 

Dee vakbeweging wordt de laatste jaren geconfronteerd met vragen van leden die 
hett best omschreven kunnen worden met het begrip onzekerheid. Onderscheid valt 
temakenn tussen 'inkomens(on)zekerheid' en 'beroeps(on)zekerheid\ Inkomenson-
zekerheidd ontstaat wanneer een werknemer niet meer zeker is van een toereikend 
enn regelmatig inkomen, bijvoorbeeld door afhankelijkheid van variabele beloning, 
afhankelijkheidd van tijdelijk werk, dreigend ontslag, invaliditeit of door reorgani-
satiee van de sociale zekerheid. Beroepsonzekerheid ontstaat wanneer een werkne-
merr niet meer kan rekenen op een vaste plaats in het bedrijf, op een vaste werkge-
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verr of op het voortbestaan van zijn beroep. Beroepsonzekerheid kan leiden tot inko-
mensonzekerheid,, maar dat hoeft niet zo te zijn. In theorie kan de inkomenszeker-
heidd zodanig zijn dat de werknemer volledig schadeloos gesteld wordt wanneer hem 
ietss overkomt. In de praktijk heeft beroepsonzekerheid echter steeds vaker gevol-
genn voor het inkomen. Opgemerkt zij dat het begrip onzekerheid niet altijd in kwan-
titatievee of in juridische termen te definiëren valt, omdat het voor de werknemer een 
gevoell  of een emotie uitdrukt en omdat dit gevoel sterk historisch bepaald wordt.149 

Conclusie Conclusie 

Veranderingenn op de arbeidsmarkt en in de regelgeving hebben voor velen een ein-
dee gemaakt aan de beroepszekerheid. De zekerheid van het arbeidscontract voor 
onbepaaldee tijd is voor veel werknemers niet meer weggelegd en heeft ook minder 
tee betekenen dan vroeger. Onder de huidige omstandigheden valt een grotere zeker-
heidd te bereiken door tijdig te investeren in de eigen beroepskwalificatie. Het creë-
renn van goede voorzieningen via de CAO kan daarbij helpen. In het arbeidsvoorwaar-
denbeleidd zijn zekerheid en kwalificatie in korte tijd ontwikkeld van tamelijk stati-
schee onderwerpen tot vernieuwingsterreinen, die bovendien sterker dan vroeger aan 
elkaarr gerelateerd zijn. Een actuele beroepskwalificatie is onmisbaar om een goed 
inkomenn te kunnen verwerven, goede werktijd- en verlofregelingen zijn weer een 
voorwaardee om op latere leeftijd te kunnen leren. De beroepskwalificatie vormt dus 
eenn eenheid met de andere kernonderwerpen van de arbeidsvoorwaarden. 

9.22 DE INSTITUTIONEL E BEDDING VAN EMPLOYABILIT Y 

Dee combinatie van scholing en inzetbaarheid heeft voor een nieuw begrip in de P&O-
praktijkk gezorgd: employability. Gasperz en Ott definiëren employability als 'het 
vermogenn van een werknemer om werk te verkrijgen'. Zij geven de voorkeur aan 
dezee term boven 'inzetbaarheid', omdat inzetbaarheid een actieve rol van de werk-
geverr suggereert en een passieve van de werknemer, terwijl het nu juist om een ac-
tievee opstelling van de laatste zou moet gaan: 'De employability van werknemers 
wordtt bepaald door drie factoren: 

-- ze moeten over kennis en vaardigheden beschikken die hen goed inzetbaar ma-
ken; ; 

-- ze moeten bereid zijn regelmatig van functie te wisselen;; zowel binnen als bui-
tenn de onderneming; 

-- ze moeten beschikken over voldoende kennis van de arbeidsmarkt om te weten 
waarr en hoe zij hun vermogens kunnen aanbieden. 

All  met al gaat het bij employability om kunnen, willen en weten: drie factoren die 
elkaarr beïnvloeden en versterken' (Gasperz en Ott 1996: 6). 
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Vann de werkgeversorganisaties heeft de AWVN zich het eerst en het meest nadruk-
kelijkk uitgesproken over employability. Ook de AWVN definieert employabiüty als 
hett 'vermogen van de werknemer (om gedurende het hele werkzame leven betaald 
werkk te verrichten bij de huidige werkgever of elders)'. De AWVN signaleert drie 
ontwikkelingenn die ertoe hebben geleid dat 'blijvende inzetbaarheid tot een voor 
iedereenn zichtbaar fenomeen is uitgegroeid'. 

-- De aard van het werk. De werknemer wordt steeds nadrukkelijker een kritische 
succesfactorr in de onderneming. 'Wanneer kennis, vaardigheden of werkhouding 
niett goed meer passen, zal de werknemer in staat moeten zijn en worden gesteld 
omm elders in de organisatie of bij een andere werkgever betaalde arbeid te ver-
richten.' ' 

-- De aard van de werknemer. De werknemer is zeer goed 'in staat om het eigen be-
langg te verwoorden en op te komen voor het eigen perspectief op betaald werk. 
Dee werknemer [...] heeft een direct belang om flexibel op veranderende werkin-
houdd en werkomstandigheden in te spelen.' 

-- Demografische ontwikkelingen. 'Door de krappere arbeidsmarkt zullen bedrij-
venn moeten bewerkstelligen dat hun personeel langer in dienst kan blijven. Dat 
steltt eisen aan de blijvende inzetbaarheid van werknemers.'I5° 

Inn het arbeidsvoorwaardenbeleid 1998 van FNV Bondgenoten werd geconstateerd 
datt baanzekerheid steeds minder bestaat. Daarom wilde de vakbond de koers ver-
leggenn naar het scheppen van werkzekerheid. Sociale plannen, arbeidspools en mo-
biliteitscentraa kunnen zeker helpen om werknemers te beschermen, maar zijn vol-
genss de bond te defensief en ze komen vaak te laat. 'Het perspectief op een betere 
enn leukere baan kan alleen worden geboden door vroegtijdig te investeren in werk-
nemers,, te investeren in jezelf. Bijvoorbeeld door scholing, bredere inzetbaarheid, 
stagess en misschien zelfs door een tijdje bij een andere werkgever of in een andere 
baann te werken.'151 De FNV wil afspraken op het gebied van employability opnemen 
inn de CAO. Opgeroepen wordt om 'investeringscontracten' af te sluiten, zijnde CAO'S 
off  onderdelen van CAO'S waarin wederzijdse verplichtingen worden vastgelegd van 
werkgeverss en werknemers op het gebied van scholing, beroepszekerheid en orga-
nisatieverandering.152 2 

Ookk voor de Stichting van de Arbeid is employability een zaak voor de CAO-on-
derhandelingen.1533 De Stichting constateert dat scholing als 'een permanente acti-
viteit'' moet worden gezien, 'die een geïntegreerd onderdeel uitmaakt van het gehe-
lee productieve leven'. Daarbij moet ook gedacht worden aan 'scholing die van nut 
iss voor een toekomstige functie' en aan de positie van de werknemer op de externe 
arbeidsmarkt.. In het Stichtingsadvies vragen de partijen specifieke aandacht voor 
groepenn werknemers en werkzoekenden die een zwakke positie innemen op de ar-
beidsmarkt,, zoals flexwerkers, oudere werknemers en laag opgeleide werknemers. 
Ookk in de Agenda voor 2002 van de Stichting van de Arbeid neemt scholing en 

154 4 



loopbaanbegeleidingg een belangrijke plaats in als onderwerp voor het CAO-overleg 
vann de toekomst. De partijen in de Stichting spreken over 'een gemeenschappelijk 
belangg van werkgever en werknemer. Beiden hebben een eigen én een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid'.. De Stichting gaat er vanuit dat de werkgever primair verant-
woordelijkk is voor vormgeving en financiering van de scholing. In dit verband wordt 
ookk gesproken over het gebruik maken van een 'persoonlijk ontwikkelingsplan'. 

Bijj  Gasperz en Ott (1996) ontbreekt nog een institutionele bedding voor het em-
ployability-denken.. Dat is ook het geval in de Amerikaanse onderzoekstraditie, geïn-
spireerdd door Moss Kanter (1986). De arbeidsorganisatie, de cultuur van de onderne-
mingg en de uitdaging voor de werknemer staan hier op de eerste plaats. In de eerste 
tekstenn van werkgeversorganisaties, vakbonden en de Stichting van de Arbeid is al 
well  sprake van een visie op institutionele verandering. Alle partijen beroepen zich 
opp de veranderingen op het gebied van de collectieve sociale zekerheid en de arbeids-
markt.. De institutionele bedding van employability valt als volgt te schetsen. 

INKOMENSZEKERHEI D D 
(meso-niveau) ) 

BEROEPSZEKERHEID D 
(micro-niveau) ) 

INSTITUTIONEL E E 
ZEKERHEI D D 

inkomenn garanderen 

werkinhoudd garanderen 

PERSOONLIJKE E 
ZEKERHEI D D 

onderhandelenn over de 
prijss van de arbeid 

marktwaardee van de 
arbeidd vergroten 

FiguurFiguur  p.i De veranderende dynamiek rond inkomens- en beroepszekerheid 

Figuurr 9.1 laat de dynamiek zien tussen inkomens- en beroepszekerheid aan de ene 
kantt en tussen institutionele zekerheid en wat ik zou willen noemen 'persoonlijke 
zekerheid'' aan de andere kant. Door de herpositionering van de sociale zekerheid 
krijgenn werknemers een ander type inkomensgarantie dan vroeger: het vangnet van 
dee wettelijke of institutionele sociale zekerheid op bedrijfstakniveau (meso-niveau) 
wordtt soberder en minder vanzelfsprekend. In plaats daarvan moeten de partijen 
onderhandelenn over nieuwe vormen van zekerheid. Dit leidt tot nieuwe evenwich-
tenn en uiteindelijk tot nieuwe regelgeving, zij het dat de uitkomst van deze onder-
handelingenn meer dan vroeger gebaseerd lijk t op het eigen initiatief van de werk-
nemer:: studiebereidheid, inzetbaarheid op meerdere plaatsen binnen de onderne-
ming,, de bereidheid om naar ander werk te zoeken. Trommel (1997) spreekt in dit 
verbandd van een doe-het-zelf-loopbaan. 

Ontslagbeschermingg en de praktijk bij personeelsafVloeiingen veranderen even-
eenss van karakter. De regelgeving leidt minder snel tot een verbod op ontslag en de 
partijenn richten zich minder exclusief op financiële schadeloosstelling. In plaats 
daarvann wordt gestreefd naar nieuwe loopbaan- of beroepskansen: herscholing, her-
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plaatsingg binnen de onderneming, oprichting van mobiliteitscentra, bijdrage in in-
vesteringskosten.... Ook CAO'S bieden op sommige punten minder zekerheid: er 
komtt ruimte voor variabele beloning en er worden meer afspraken gemaakt die be-
doeldd zijn om de mobiliteit van de werknemer te bevorderen. Functies en werkta-
kenn worden breder geformuleerd en kunnen niet meer als begrenzing worden be-
schouwdd ('Ik doe dit werk niet, want het staat niet in mijn functiebeschrijving'). 
Regelmatigee periodieken als beloning voor een lang dienstverband verdwij nen. Car-
rièreladderss en promoties worden minder vanzelfsprekend. Ook op het gebied van 
dee werkinhoud neemt de institutionele bescherming afneemt. Daar staat tegenover 
datt CAO'S steeds meer rechten bevatten op het gebied van scholing en loopbaanont-
wikkeling.. Nieuwe CAO-afspraken over de werktaak, de functie-uitoefening en de 
beroepskwalificatiee zijn niet zozeer bedoeld om verworven rechten vast te leggen, 
maarr meer om de kansen van de werknemer te vergroten en het eigen initiatief te 
stimuleren.. In het krachtenveld van inkomens- en beroepszekerheid (figuur 9.1) 
wordtt dan ook gesproken over het vergroten van de marktwaarde van de werkne-
mer.. Het gewicht in deze figuur verplaatst zich van linksboven naar rechtsbeneden, 
dee aandacht verschuift van sociale zekerheid naar de zeggenschap van de werknemer. 

Inn de traditionele arbeidsverhoudingen van de jaren vijfti g tot circa 1980 gaf de 
regelgevingg op bedrijfstak- of zelfs nationaal niveau de contouren aan voor de ar-
beidsvoorwaardenvorming.. De opbouw van de sociale zekerheid werd gekenmerkt 
doorr uniformiteit: voor iedereen dezelfde rechten. Daarmee werd verondersteld, 
datt alle werknemers hetzelfde carrièrepad doorlopen. De inhoud van het werk en 
dee plaats in de organisatie lag vast, evenals het recht op een vaste beloning. In am-
bachtelijkee sectoren zoals de grafische sector en de metaalbewerking, maar ook bij 
dee overheid was bovendien uitgestippeld wat de werknemer in de loop der jaren 
diendee te leren. In deze beroepen lag het leertraject soms voor het hele beroepsle-
venn vast. De beroepsontwikkeling was in die tijd dan ook een weinig spannend on-
derdeell  van het vakbondswerk. 

Figuurr 9.1 markeert in feite drie veranderingen tegelijk In de eerste plaats wordt 
hett micro-niveau belangrijker ten koste van het meso-niveau. De dynamiek in de 
arbeidsorganisatiee geeft thans de richting aan voor de arbeidsvoorwaardenvorming. 
Inn de tweede plaats wordt de beroepsontwikkeling bepalend voor de inkomensont-
wikkeling.. Wie dat kan, moet voor zichzelf zorgen. Voor wie dat niet kan, wordt zo 
mogelijkk op maat een oplossing gezocht. In de derde plaats is er de verschuiving van 
juridischee of institutionele bescherming naar marktwerking. Vakbonden en werk-
geverss worden gedwongen om anticiperend op de marktsituatie te onderhandelen 
enn te werken aan nieuwe regelgeving. Ook persoonlijke zekerheid voor werknemers 
komtt dus tot stand in onderhandelingen. De onderhandelende partijen houden re-
keningg met de persoonlijke situatie van de werknemer, zijn specifieke behoeften en 
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capaciteitenn en tegelijkertijd met de specifieke situatie van de arbeidsorganisatie. 
Hett komt erop aan om de uitgangspositie van de werknemer zo sterk mogelijk te 
makenn en tegelijkertijd te zoeken naar optimalisatie in het arbeidsproces. 

InIn alle belangrijke sociale wetgeving van de jaren negentig zijn aspecten van per-
soonlijkee zekerheid terug te vinden. Het duidelijkst is dit het geval in de herposi-
tioneringg van de Ziektewet en de WAO. Hier wordt de zekerheid van de werknemer 
medee bepaald door preventiebeleid en herplaatsing. Bij werkloosheid en ontslag 
wordtt de zekerheid van de werknemer mede bepaald door zijn mobiliteit. Daarmee 
will  ik niet beweren dat de nog niet voltooide reorganisatie van de sociale zekerheid 
eenn succes geworden is dan wel nog zal worden. Wel kan gesteld worden dat de be-
roepskwalificatiee een belangrijker rol in de sociale zekerheid gaat spelen, wat voor 
configuratiee er uiteindelijk ook uit de bus zal komen. 

Ookk in de regelgeving van de arbeidstijden zijn aspecten van persoonlijke zeker-
heidd herkenbaar. De Arbeidstijdenwet van 1996 biedt minder verbodsbepalingen 
dann de oude wetgeving, maar geeft de marges aan waarbinnen individuen, onderne-
mingsraden,, vakbonden en werkgevers met elkaar kunnen onderhandelen. De ze-
kerheidd van de werknemers is hier afhankelijk van de mate van zeggenschap die zij 
hebbenn verworven. Hetzelfde kan worden gezegd over de Wet Flexibiliteit en Ze-
kerheidd van 1998. Naarmate mensen langer actief zijn als uitzendkracht, worden zij 
kwetsbaarderr in hun beroepsontwikkeling. Daarom voorziet de wet in de opbouw 
vann rechten voor langdurige uitzendkrachten. De uitzendbureaus behouden hun 
flexibiliteit ,, dat wil zeggen verbodsbepalingen en verplichte vergunningen zijn van 
dee baan, maar de uitzendbedrijven worden verplicht om hun uitzendkrachten een 
arbeidsovereenkomstt aan te bieden. Vakbonden kunnen onderhandelen over de 
scholingsrechten,, de sociale zekerheid, de lonen en de pensioenen. De zekerheid 
vann de uitzendkracht zit hem dus in zijn onderhandelingspositie op basis van een 
arbeidsovereenkomst.. Overigens wordt in dezelfde wet de ontslagbescherming van 
vastee werknemers minder stevig gemaakt. Het geheel overziend kunnen we zeggen 
datt door deze wet de persoonlijke zekerheid van werknemers toeneemt, terwijl eni-
gee institutionele zekerheid wordt prijsgegeven. De Wet Flexibiliteit en Zekerheid 
lijk tt dan ook representatief voor de huidige arbeidsverhoudingen. 

Conclusie Conclusie 
Employabilityy heeft niet alleen betrekking op een veranderende cultuur binnen de 
onderneming,, maar er zijn ook raakvlakken met de sociale zekerheid en de ar-
beidsmarkt.. De centraal geregelde institutionele zekerheid maakt plaats voor een 
typee zekerheid waar de werknemer ook zelf aan moet werken. Ik noem dit persoon-
lijkee zekerheid. Niet iedereen zal hier onder alle omstandigheden zelf voor kunnen 
zorgen.. Daarom blijf t aanvullende, beschermende regelgeving nodig. Bovendien 
kunnenn de CAO-partners helpen om goede voorzieningen en een goede onderhan-
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delingsbasiss te scheppen. Beroepskwalificatie en persoonlijke zekerheid van de 
werknemerr worden belangrijke aspecten in de moderne arbeidsverhoudingen. 

9.33 EMPLOYABILIT Y EN ARBEIDSORGANISATI E 

InIn de literatuur wordt employability beschreven als een grootscheepse cultuurver-
anderingg (Senge 1992, Bridges 1995). In de praktijk gaat het nog te vaak om het op-
lossenn van actuele en tamelijk nijpende problemen, zoals de achterblijvende scho-
lingg van sommige werknemers en de afnemende beroepskansen van ouderen (Groot 
enn Maassen van den Brink 1997). Ook in de CAO-onderhandelingen lijk t het om 
dezee twee zaken te gaan. In deze paragraaf worden enkele problemen in de arbeids-
organisatiee en het personeelsbeleid beschreven. Aansluitend wordt het krachten-
veldd waarin de CAO-partijen zich bevinden nader geanalyseerd. Enkele portretten 
vann werknemers, respectievelijk bedrijfssituaties kunnen verhelderend werken. 

PortretPortret 1 

Eenn bouwkundig adviesbureau heeft een groot aantal specialisten (bouwkundigen, 
ingenieurs)) in dienst voor het beoordelen van tekeningen, bestekken en bouwpro-
cedures.. Het bedrijf beschikt bovendien over een grote administratieve afdeling en 
eenn documentatiecentrum. In dit administratieve hart van het bedrijf werken heel 
anderee mensen dan op de technische afdelingen. De meeste administratieve mede-
werkerss zijn vrouwen, ze zijn lager opgeleid, worden gemiddeld lager betaald en ge-
nietenn minder status. Op de administratieve afdeling bestaan weinig carrièremoge-
lijkheden.. De meeste vrouwen komen al vroeg op een eindniveau. Ze worden bij-
voorbeeldd afdelingssecretaresse en kunnen dan niet verder groeien. Wel kunnen ze 
alss secretaresse terecht in een andere onderneming. 

Hett bedrijf ondervindt problemen bij het aantrekken van HBo'ers. Daarom wordt 
hett werk anders gestructureerd. De betrekkelijk eenvoudige advieswerkzaamheden 
(standaardproblemen,, procedurekwesties en voorlichting) worden ondergebracht 
inn een nieuwe afdeling: de afdeling 'standaard'. De ingewikkelde en specialistische 
advisering,, waar het bedrijf zijn goede naam aan te danken heeft, wordt onderge-
brachtt in de afdeling 'specialistisch werk'. Voor de bezetting van de afdeling 'stan-
daard'' worden enkele administratieve krachten met veel dienstjaren en goede 'ma-
teriedeskundigheid'' gevraagd. Deze medewerksters worden in staat gesteld om een 
internee bedrijfsopleiding te volgen. De afdeling 'standaard' wordt ook opengesteld 
voorr werknemers die om persoonlijke redenen het jachtige werk bij 'specialistisch 
werk'' niet kunnen bijhouden. 
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Portret! Portret! 
Eenn elektrotechnisch bedrijf werkte jarenlang voor het ministerie van Defensie. De 
grotee precisie die het ministerie eiste, betekende mettertijd een uitbreiding van de 
administratievee procedures en een goede kwaliteitscontrole. De beste vaklieden 
maaktenn promotie. Zij werden afdelingschef of kwaliteitscontroleur. 

Doorr inkrimping van het defensiebudget kwamen verschillende wapenorders te 
vervallen.. Het elektrobedrijf moest inkrimpen en ging op zoek naar nieuwe klan-
ten.. Tegelijkertijd werd overgeschakeld op zelfstandige productieteams. De starre 
administratievee procedures zijn afgeschaft, kwaliteitscontrole is nu zaak voor de 
teamss en het aantal leidinggevenden is ingekrompen. De vakbond heeft de func-
tie-inhoudd van de leidinggevenden niet kunnen verdedigen; zij staan dus weer aan 
dee machines, maar het betere inkomen en de goede rechtspositie is gehandhaafd. 
Err zijn dan ook weinig leidinggevenden naar andere bedrijven vertrokken. 

PortretPortret $ 
Eenn vrouwelijke werknemer (45) promoveert tot account manager in een middel-
grotee industriële en handelsmaatschappij. Zij is haar loopbaan begonnen met mavo 
enn heeft jarenlang als secretaresse bij verschillende scheeps- en constructiewerven in 
Amsterdam-Noordd gewerkt. Toen er kinderen kwamen, heeft zij dit werk enkele ja-
renn onderbroken. Vervolgens is zij via een uitzendbureau bij de huidige werkgever 
opp het secretariaat terechtgekomen. Deze werkgever honoreerde haar wens om ver-
tegenwoordigerr te worden, want zij kende immers alle bedrijven in de omgeving. 

Naa het doorlopen van een interne technische en commerciële opleiding is de 
vrouww doorgegroeid naar de huidige functie. Zij verkoopt nu industriële gassen aan 
Hoogovenss en geeft leiding aan de vakbondsafdeling op het bedrijf. 

PortretPortret 4 
Iss directiesecretaresse bij een sterk afgeslankte vliegtuigbouwer. Heeft zich opge-
werktt van kinderverzorgster tot het huidige niveau. Beschikt bovendien over een 
afgerondee HBO-opleiding personeelswerk, waar weinig mee gedaan wordt. Binnen 
hett bedrijf zijn er geen kansen op verdere promotie en ook buiten het bedrijfis het 
moeilijkk om iets geschikts te vinden. In de regio moet zij concurreren met jonge 
personeelsconsulentenn die over een betere praktijkervaring beschikken. 

Dezee werknemer heeft de nodige kritiek op de onderneming, die het studeren 
well  aanmoedigde en ervoor betaalde, maar niet heeft geïnvesteerd in loopbaanbe-
leid.. Ook verwijt zij zichzelf dat zij te 'weinig lef getoond heeft om elders te solli-
citeren.. Misschien te veel voor zekerheid gekozen, zo denkt ze achteraf. 

PortretPortret $ 
Eenn uitzendbureau heeft een groot aantal bemiddelaars of intercedenten in dienst. 
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Eenn intercedent moet zowel overweg kunnen met de p&o-mensen van de inlenen-
dee bedrijven als met de meestal jonge mensen die uitzendwerk zoeken. Een dienst-
verlenendee instelling, een goede kennis van de lokale arbeidsmarkt en inzicht in het 
fenomeenn flexarbeid, dat zijn de voornaamste functie-eisen. Het uitzendbureau ziet 
kanss om voor deze functie voldoende gegadigden te vinden met een universitaire 
off  HBO-opleiding. 

Dee intercedenten blijven echter niet lang. Kennelijk vinden zij deze baan ge-
schiktt als leerervaring, maar op den duur verlangen zij moeilijker werk, met meer 
toekomstperspectief.. De werkgever kent deze behoefte en accepteert dat de gemid-
deldee intercedent na drie tot vijfjaar vertrekt. Waar gaan zij naar toe? In de regel 
komenn intercedenten in dienst bij de p&o-afdeling van een van de bedrijven in de 
regio.. Dit is niet ongunstig voor het uitzendbureau, want het betekent een verster-
kingg van het klantennetwerk: de ex-werknemer is de klant van de toekomst. 

PortretPortret 6 

Eenn elektrotechnisch concern heeft behoefte aan technisch en wetenschappelijk be-
drijfskader.. Jonge mensen met voldoende opleiding en motivatie om in de indus-
triee te werken worden echter schaars. Bovendien wil het concern de mogelijkheid 
hebbenn om te selecteren. Om jongeren te binden stelt men leer-werkcontracten in 
hett vooruitzicht. De nieuwe werknemers krijgen een arbeidsovereenkomst voor on-
bepaaldee tijd, maar aanstelling in de functie geschiedt voor een periode van drie 
jaar.. Tegelijkertijd wordt verlangd dat de betrokkene een aantal certificaten behaalt. 
Naa drie jaar volgt een beoordeling en wordt, mits aan de eisen is voldaan, een nieu-
wee functie met nieuw leertraject aangeboden. Beloning is afhankelijk van de zwaar-
tee van de tijdelijke functie en van de prestatie. Het inkomen kan dus variëren. 

Dee portretten vertellen hun eigen verhaal. Kennelijk zijn werknemers zeer verschil-
lendd in het nemen van risico. Aan de andere kant heeft ook het bedrijfsbeleid in-
vloedd op de keuzes die de werknemers maken: studeren of niet-studeren, weggaan 
off  niet weggaan. Schein (1993) onderzocht welke motieven werknemers kunnen 
hebbenn wanneer zij besluiten om te blijven en spreekt in dit verband van carrière-
ankers.. Een carrière-anker ontstaat bijvoorbeeld als een werknemer zich te veel spe-
cialiseert.. Dit verkleint de mogelijkheden om nog een keer iets anders te gaan doen. 
Ookk het anti-type van de specialist, de generalist, creëert volgens Schein voor zich-
zelff  een carrière-anker. Het begrip carrière-anker is zeker bruikbaar omdat het uitno-
digtt tot handelen. Werknemers die hun anker kennen en er last van hebben, zullen 
uitgedaagdd worden om dit 'te lichten en weg te varen'. 

Voorr studie naar de arbeidsvoorwaardenvorming lijk t het sterk individu-gerich-
tee begrip carrière-anker te beperkt. Er gaat immers ook een zuigende of veranke-
rendee werking uit van de arbeidsorganisatie. Een werknemer kan zich te veel ge-
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specialiseerdd hebben, maar het is de onderneming die door arbeidsdeling de specia-
listenn vormt. Naast het persoonlijke carrière-anker dient een maatstaf voor de 
arbeidsorganisatiee te worden gevonden. Ik heb in dit verband voorkeur voor het be-
gripp carrièredrempel. Onder carrière-drempels versta ik grenzen die binnen de on-
dernemingg worden getrokken waardoor de inzetbaarheid, de externe mobiliteit of 
dee groei van werknemers wordt belemmerd. Drempels kunnen veroorzaakt worden 
doorr de organisatiecultuur, maar ook door de arbeidsvoorwaarden binnen de onder-
nemingg of de bedrijfstak. Werkgevers kunnen de employability van hun werkne-
merss vergroten door de drempels te verlagen of weg te halen. De vakbeweging kan 
zichh inzetten voor een arbeidsvoorwaardenbeleid waarin zo min mogelijk drempels 
voorkomen. . 

Binnenn een arbeidsorganisatie kunnen we grosso modo de volgende drempels on-

derscheiden: : 

/.. De tijdelijke baan 
Hieronderr verstaan we de moeite die een werknemer moet doen om van een tijde-
lijk ee baan naar een vaste baan te komen. In sommige bedrijven is de kloof tussen 
tijdelijkk en vast personeel te groot. Bij interne promoties valt de keuze gewoonlijk 
opp diegene die al een vaste aanstelling hebben. Beter is om de rechtspositie van de 
tijdelijkee krachten te regelen, voor scholing te zorgen en hen op dezelfde manier te 
behandelenn als vaste krachten. 

2.2. De dead-end job 
Err zijn muren opgetrokken tussen belangrijke functies (kernfuncties) en minder be-
langrijkee functies. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in deskundigheid of proces-
vaardigheid.. Ondersteunende beroepsgroepen zoals secretaresses of magazijnbe-
diendenn zien geen kans om door te dringen tot de kern van de onderneming en be-
vindenn zich op een doodlopende weg. Beter is om de taken anders te verdelen, de 
ondersteunendee beroepsgroepen op te leiden en te laten doorstromen. 

$.$. Het juiste diploma 
InIn sommige bedrijven nemen gediplomeerde specialisten een bijzondere positie in. 
Alss zich een vacature voordoet, wordt in de eerste plaats naar de vereiste kwalifica-
tiee gekeken. Is die niet in eigen huis aanwezig, dan wordt onmiddellijk een adver-
tentiee geplaatst. Specialisten kunnen een sterke positie innemen op de arbeidsmarkt. 
Iss hun kennis echter verouderd, te specifiek of ontbreekt het aan algemene vaar-
digheden,, dan is het specialisme in termen van Schein een anker. Beter is om er-
voorr te zorgen dat specialisten over meerdere kwaliteiten beschikken. 
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4-4- De drempel van de ongelijkheid 

Ongelijkheidd kan een gevolg zijn van een in jaren gegroeide bedrijfscultuur, maar 
zoo diep hoeft het niet te gaan. De drempel van de ongelijkheid kan ook ontstaan 
doorr simpele verschillen in arbeidsvoorwaarden. Flexwerkers hebben geen toegang 
tott het leerlingstelsel. Ouderen hoeven geen scholing. Deeltijdwerkers komen niet 
inn aanmerking voor leidinggevende functies. Het moet mogelijk zijn om deze drem-
pelss te slechten met een beter arbeidsvoorwaardenbeleid. 

$.$. De leeftijdsdrempel 

Naarmatee een werknemer langer hetzelfde werk doet en ouder wordt, zal het steeds 
moeilijkerr worden om nog te veranderen. De drempel van de dienstjaren wordt ui-
teraardd hoger als het om bedrijfsgebonden en betrekkelijk laag gekwalificeerd werk 
gaat.. De enige manier om de leeftijdsdrempel te slechten is om te blijven investe-
renn in werknemers: scholing, trainingen, taakverandering en begeleiding. 

6.6. De gouden kooi 
Dee drempel van de gouden kooi ontstaat als een werknemer arbeidsvoorwaarden 
off  status geniet die ver boven zijn actuele marktwaarde liggen. Deze werknemer zal 
niett snel buiten de onderneming solliciteren en ook binnen de onderneming lig-
genn weinig kansen omdat andere afdelingen hem niet willen tegen het huidige sa-
laris.. De beste manier om de gouden kooi weg te nemen is investeren in de scho-
ling,, de functievervulling en de productiviteit van de werknemer. Een preventieve 
manierr is om tijdig afspraken te maken over vaste en tijdelijke inkomensbestand-
delen.. In dat geval zal een neerwaartse inkomenscorrectie minder onredelijk wor-
denn gevonden.154 

Eerderr in dit hoofdstuk werd geconstateerd dat de werkgeversorganisaties streven 
naarr een grotere inzetbaarheid van hun werknemers en tegelijkertijd naar binding 
vann schaars talent. De vakbeweging streeft naar een nieuw type zekerheid, naar be-
teree kansen op de arbeidsmarkt en naar vernieuwing van de arbeidsorganisatie. 
Figuurr 9.2 laat zien welke compromissen mogelijk zijn om de gestelde doelen te be-
reiken. . 

Enerzijdss zijn er verschillen tussen werkgevers en vakbonden op het gebied van scho-
ling.. De vakbonden wensen een grotere algemene beroepsmobiliteit, te bereiken 
doorr meer en betere scholing. Maar de werkgevers zijn bezorgd voor het verlies van 
hunn beste werknemers en kiezen in eerste instantie voor scholing om de inzetbaar-
heidd binnen de onderneming te vergroten. Anderzijds zijn er verschillen op het ge-
biedd van de rechtspositie. De vakbonden willen een zo goed mogelijke rechtsposi-
tiee creëren of behouden voor hun leden. De werkgevers willen juist af van automa-
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tismenn in de arbeidsvoorwaarden: geen vanzelfsprekende promotieronden, geen 
verworvenn rechten voor werknemers met lange dienstverbanden. Er zijn nu twee 
opp ruil gebaseerde strategieën mogelijk. De dunne lij n in figuur 9.2 geeft de ruil-
mogelijkhedenn tussen een grotere inzetbaarheid binnen de onderneming en meer 
rechtszekerheidd voor de werknemer. Ik noem dat de 'kleine ruil'. De dikke lijn mar-
keertt de ruil tussen een grotere algemene beroepsmobiliteit en het wegnemen van 
rigiditeitenn in de arbeidsvoorwaarden. In dat geval spreek ik van de 'grote ruil'. 

Bijj  de kleine ruil moet bijvoorbeeld gedacht worden aan oudere werknemers. Zij 
krijgenn het recht, maar ook de plicht om scholing te volgen. Hun inzetbaarheid bin-
nenn de onderneming zal daardoor toenemen, evenals hun arbeidsproductiviteit. In 
ruill  daarvoor ontvangen zij continuering van hun vaste aanstelling en kansen op 
verderee beroepsontwikkeling. Hun positie is niet langer afhankelijk van een formele 
rechtsbescherming,, maar is in feite gebaseerd op een goede onderhandelingsposi-
tiee die ontleend kan worden aan hun actuele prestatie (Groot en Maassen van den 
Brinkk 1997). Bij de grote ruil valt te denken aan het hierboven geschetste Portret 6. 

JongeJonge technici of academici beschikken over een werk-opleidingscon tract. De scho-
lingg stelt hen in staat om zich breed te oriënteren, binnen of buiten de onderne-
ming.. Maar hun rechtspositie is in formele zin minder zeker dan we vroeger gewend 
waren.. Moss Kanter (1989) spreekt in dit verband van de carrière van een profes-
sional.. Hun loopbaan veronderstelt een constant sterke positie op de arbeidsmarkt, 
waardoorr zij in feite onafhankelijk zijn van enige werkgever. Dit type loopbaan 
wordtt ook beschreven door Van Delden (1991) en door Fruytier (1998). Een loop-
baanprofiell  waarbij de werknemer niet van baan verandert maar meegroeit met de 
onderneming,, het team of de afdeling waar hij werkzaam is, wordt door Moss Kanter 
beschrevenn als de carrière van de entrepreneur. Dit type loopbaan wordt ook be-
schrevenn door PfefFer (1994) vanuit het perspectief van de werknemersparticipatie. 
Ookk de carrière van de entrepreneur is gebaseerd op de grote ruil, met dien verstan-
dee dat de werknemer zijn toenemende kennispotentieel gebruikt voor een sprongs-
gewijzee en zelfgekozen interne loopbaan. 

Latenn de CAO-partijen zich leiden door beide ruilmogelijken die hierboven zijn 
geschetst?? In theorie is dit zeker het geval, maar in de praktijk zijn er toch nog de 
nodigee problemen. De vakbeweging gaat uit van een brede visie op de arbeidsorga-
nisatiee en accepteert daarbinnen de nodige flexibiliteit. Ook op het terrein van de 
arbeidsmarktt wordt geleidelijk aan ruimer gedacht. Zo stelt de FNV zelf voor om 
mobiliteitscentraa op te richten en om banen te creëren met een beperkte verblijfs-
duurr in de functie. Het blijf t voor de vakbeweging echter moeilijk om verworven 
rechten,, met name van oudere werknemers, ter discussie te stellen. Van hun kant 
zijnn de werkgevers behoedzaam bij het ter beschikking stellen van middelen voor 
algemene,, dat wil zeggen niet op de eigen arbeidsorganisatie toegesneden scholing. 
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Dee CAO-praktijk laat tot nu toe dan ook een gemengd beeld zien. Volgens de Ar-
beidsinspectiee (1998) werden in 1997-1998 in 87 van de 117 onderzochte CAO'S afspra-
kenn gemaakt 'die een bijdrage kunnen leveren aan een bredere inzetbaarheid van de 
werknemerr (employability)'. Dat lijk t een goed resultaat, ware het niet dat het in 
bijnaa alle gevallen gaat om scholing of om afspraken over nader onderzoek naar in-
zetbaarheidd binnen de onderneming. Het employability-debat is tot nu toe een de-
batt over scholing, met de daarbijhorende meningsverschillen over de kosten. De 
vakcentralee FNV stelt zich in zijn arbeidsvoorwaardennota's ten doel om vijf door-
betaaldee scholingsdagen te vragen. De FNV staat op dat punt tegenover de werkge-
verscentralee VNO-NCW. Deze organisatie waarschuwt tegen 'het volgen van scholing 
inn werktijd, aangezien hierdoor de arbeidsduur weer verder verkort wordt.',w De 
praktijkk blijf t vooralsnog binnen de grenzen van de kleine ruil. Daarbuiten lijken 
dee partijen het spreekwoord 'Waar er twee ruilen, moet er één huilen' zeer ernstig 
tee nemen. 

Conclusie Conclusie 
Employabilityy lijk t op het eerste gezicht een onderwerp waar werkgevers en werk-
nemerss een gezamenlijk belang hebben, maar de complexheid van het vraagstuk 
verhindertt tot nu toe een snelle opmars van het onderwerp. Voor de toekomst biedt 
employabilityy nog nauwelijks verkende mogelijkheden. De op het eerste gezicht ge-
waagdee ruil tussen op mobiliteit georiënteerde scholing en het wegnemen van rig-
iditeitenn in de arbeidsvoorwaarden betekent een nieuwe richting in de arbeidsver-
houdingen.. Deze richting kan voordelen opleveren voor de werkgever en voor de 
werknemer.. Om zover te komen moeten de vakbonden zich openstellen voor ver-
anderingg van sommige arbeidsvoorwaarden waar wij in Nederland aan gewend zijn. 
Dee werkgevers van hun kant moeten de arbeidsorganisatie ter discussie durven stel-
len,, een pijnlij k punt omdat men aan de wortels van de onderneming komt. Door 
dee verbinding arbeidsvoorwaarden - arbeidsorganisatie vertoont het employabili-
ty-debatt een parallel met het arbeidstijdendebat van de jaren negentig. Ook hierin 
werdd gezocht naar een ruil tussen twee ogenschijnlijk tegenstrijdige dingen: korter 
enn flexibel werken, een ruil die alleen mogelijk bleek te zijn bij verandering van de 
bedrijfscultuur. . 

9.44 EMPLOYABILITY , SOLIDARITEI T EN INDIVIDUALISERIN G 

Dee belangrijkste thema's in de arbeidsvoorwaardenvorming hebben naast een col-
lectievee ook een individuele component. Behalve aan de wetgeving en de CAO ont-
leentt de werknemer een aantal rechten en plichten aan het individuele contract dat 
hijj  heeft afgesloten met de werkgever. Een individuele arbeidsovereenkomst regelt 
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dee aard van de verbintenis: voor onbepaalde tijd, voor bepaalde tijd, voor de duur 
vann een project e.d. Ook de inkomensaspecten en de werktijden worden gewoon-
lij kk in dit contract vastgelegd, al of niet met verwijzing naar de CAO. 

Dee arbeidsrelatie wordt gewoonlijk beschouwd als een ruilrelatie tussen werkne-
merr en werkgever. De werknemer verplicht zich om een bepaalde prestatie te leveren 
enn accepteert het gezag en de structuur van de arbeidsorganisatie. De werkgever stelt 
hierr de arbeidsvoorwaarden en de beroepszekerheid tegenover. In de literatuur wordt 
onderscheidd gemaakt tussen juridische en psychologische aspecten van de arbeids-
relatie.. Naar Argyris (i960) wordt wel gesproken over het psychologisch contract'. 
Hett psychologisch contract omvat impliciete wederzijdse verwachtingen en veron-
dersteldee verplichtingen aan beide kanten. De werkgever verwacht bijvoorbeeld een 
zekeree kwaliteit van de arbeidsprestatie, een kwaliteit die nog zal toenemen naarma-
tee de werknemer ervaring opdoet en voelt zich verplicht om deze in de beroepsont-
wikkelingg te steunen. De werknemer van zijn kant verwacht zich te kunnen ont-
plooienn in het werk en voelt zich verplicht om kwaliteit te leveren en initiatief te to-
nen.. In die zin kan het psychologisch contract ook gezien worden als een ruilrelatie. 

Naarmatee arbeidsorganisaties minder hiërarchisch en minder bureaucratisch 
worden,, verandert ook de individuele arbeidsovereenkomst, zowel in juridische als 
inn psychologische zin. De werknemer wordt geacht zelfstandiger te werken, veelzij-
digerr te zijn en een grotere verantwoordelijkheid te dragen. Van zijn kant wil de werk-
nemerr meer zeggenschap en een grotere vrijheid om zich te kunnen ontplooien, bij-
voorbeeldd in de vorm van een studie. Sommige aspecten van het psychologisch con-
tractt dringen door tot de arbeidsvoorwaarden en krijgen een gelegitimeerd formeel-
juridischh karakter. Zo wil de werkgever geen arbeidsovereenkomst met zijn filiaalchef 
maarr een franchisecontract. En zo wil de werknemer met jonge kinderen een hel-
deree afspraak over verlof ingeval van ziekte thuis. Naarmate de collectieve sociale ze-
kerheid,, de oude beroepszekerheid en de ontslagbescherming van aard veranderen, 
zall  de werknemer afspraken willen maken over zijn functioneren in de arbeidsorga-
nisatiee teneinde zijn persoonlijke zekerheid te vergroten. In zekere zin geldt voor al-
lee arbeidsvoorwaarden een interactie tussen het individuele of persoonlijke niveau, 
hett niveau van de onderneming en de bedrijfstak. Figuur 9.3 kan dit verduidelijken. 

Opp het gebied van het inkomen zijn de domeinen duidelijk te onderscheiden: het 
wettelijkk minimumloon en de belangrijkste sociale voorzieningen zijn buiten de 
ondernemingg geregeld en vormen de basis van de solidariteit. De CAO kan een be-
drijfs-CAOO zijn en dus betrekking hebben op het niveau van de arbeidsorganisatie, 
samenn met eventuele andere regelingen. Een a la carte-regeling kan weliswaar vast-
gelegdd zijn in de CAO, maar verschaft de individuele werknemer toch enkele per-
soonlijkee keuzemogelijkheden. Dit kan ook gelden voor een spaarloonregeling, een 
aanvullendee pensioenverzekering of een diplomatoeslag. De verschillende aspecten 
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FiguurFiguur p.} De interactie tussen het persoonlijke niveau, het niveau van de onderneming en de 

bedrijfstakbedrijfstak op het gebied van de arbeidsvoorwaardenvorming 

vann de inkomensvorming bepalen samen de inkomenszekerheid van de werknemer. 
Eerderr in dit hoofdstuk kwam al het belang, maar ook de veranderende rol van de 
externee sociale zekerheid ter sprake. 

Afsprakenn over werktijden lijken meer dan inkomenszaken op het niveau van de 
ondernemingg te worden gemaakt. Buiten de onderneming is er alleen de Arbeids-
tijdenwet,, aangevuld met eventuele afspraken in sector-CAo's. De voornaamste af-
sprakenn zijn afwegingen tussen het functioneren van de arbeidsorganisatie en het 
privélevenn (zie hiervoor ook figuur 8.1 en 8.2). Op het gebied van de beroepskwa-
lificatiee en de employability verplaatst de besluitvorming zich nog sterker naar de 
arbeidsorganisatiee en het privédomein. Bovendien spelen hier persoonlijke capaci-
teitenn van de werknemer een rol waaraan niet voorbijgegaan kan worden. Op het 
gebiedd van leren zijn 'alle individuen ongelijk', om met de geneticus H. Galjaard'56 

tee spreken, afhankelijk van de aanleg, het sociale milieu en de oorspronkelijke ba-
siseducatie.. Wat moet er dan gebeuren met de volwassen werknemer die niet kan 
leren?? Wat is de zekerheid van degenen die over de minste capaciteiten beschikken? 

Inn iedere arbeidsorganisatie zullen ongelijkheden tussen werknemers optreden, 
veroorzaaktt door verschillen in capaciteiten, ambities, (tijdelijke) levensomstandig-
hedenn en gezondheid. Naast externe regelgeving in de inkomenssfeer en op het ge-
biedd van onderwijs en zorg moet ook de arbeidsorganisatie voorzien in solidariteit. 
Dee organisatie moet inkomensvoorzieningen treffen (bij ziekte, zorgtaken, studie), 
voorr hulpmiddelen zorgen (bij medische indicaties) en aan de beroepskwalificatie 

267 7 



vann de werknemers werken. Door middel van een goede regelgeving kan hierin wor-
denn voorzien. Voor zwakkere werknemers zijn echter veel meer voorzieningen no-
dig,, die bovendien dieper ingrijpen in de organisatie van het werk. Zo dient er te 
wordenn gezorgd voor leermogelijkheden in de functie, voor begeleiding en eventu-
eell  voor aangepaste of beschermde arbeidsplaatsen. Een goede regelgeving is daar-
bijj  onmisbaar, maar minstens zo belangrijk is een door de partijen gedeelde visie op 
hett sociale beleid. Een actief, probleemgericht beleid is soms meerwaard dan scherp 
geformuleerdee regels waaraan een onderneming zich dient te houden. De praktijk 
leertt immers dat veel bedrijven zullen proberen om de regelgeving te ontduiken, 
zodraa zij deze ervaren als een onredelijke belemmering van de bedrijfsvoering. 

Vakbondenn zullen altijd nadruk leggen op bescherming van de zwakkere leden 
vann de arbeidsorganisatie en de verantwoordelijkheid daarvoor neerleggen bij het 
management.. Het moet ook mogelijk zijn om de sterkere, of zelfs de geprivilegieerde 
werknemerss aan te spreken op hun solidariteit. Balkenende e.a. (1997) spreken in 
ditt verband, naar Peyrefitte, over het Vertrouwen' als factor in de economie en over 
dee 'arbeidsgemeenschap'. 'Een onderneming waarin sociale verhoudingen gewaar-
deerdd en gecultiveerd worden, is in staat meer arrangementen te leveren als de in-
krimpingg van de verzorgingsstaat verder gaat.' Het christelijk-sociaal denken waar-
doorr Balkenende zich geïnspireerd voelt is echter nog niet zo gemakkelijk te trans-
formerenn in een onderhandelingsstrategie, omdat het afkerig is van regelgeving en 
dirigisme.. Het pleidooi voor een onderneming van 'stakeholders' in plaats van 'sha-
reholders'' (Albert 1992, Vreeman 1995) zou moeten worden uitgewerkt in een stra-
tegiee die ook getalenteerde werknemers aanspreekt, omdat het voor hen een uitda-
gendee strategie is. 

Inn het besef dat niet alle werknemers gelijk zijn zou in de arbeidsorganisatie meer 
ruimtee gecreëerd kunnen worden voor 'intern ondernemerschap', of misschien is 
hett beter te spreken van 'investerend werknemersschap'. Sommige werknemers zijn 
inn staat om door hun creativiteit en ondernemingslust werk aan te trekken en/of 
nieuww en beter werk te creëren voor de onderneming, voor zichzelf en voor hun col-
lega's.. Andere werknemers zijn meer afhankelijk van de initiatieven van anderen. 
Hett komt erop aan om binnen de arbeidsorganisatie acceptabele vormen te vinden 
voorr deze ongelijkheden en om een moderne variant van het 'meritocratisch ide-
aal'1577 te stimuleren. De vakbeweging kan hierop invloed uitoefenen via het arbeids-
voorwaardenbeleidd in de vorm van werknemersparticipatie en bijzondere vormen 
vann werknemerszeggenschap.158 

Eerderr in deze paragraaf hebben we gezien dat de inkomenszekerheid voorna-
melijkk buiten de onderneming wordt bepaald. Omwille van de solidariteit zal dit 
ookk zo moeten blijven. Beroepskwalificatie, contract-zekerheid en zeggenschap zijn 
itemss die veel sterker op het grensvlak van ondernemingsverantwoordelijkheid en 
persoonlijkee verantwoordelijkheid liggen. Via deze onderwerpen raken de arbeids-
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voorwaardenn verweven met de persoonlijke strategie die de werknemers kiezen. 
Contractzekerheidd valt niet alleen in verband te brengen met de individuele arbeids-
overeenkomstt maar ook met zeggenschap. Een werknemer die een individuele ar-
beidsovereenkomstt heeft gesloten waarin een grote persoonlijke verantwoordelijk-
heidd wordt verondersteld, kan ook over veel zeggenschap beschikken. Zeggenschap 
overr het ondernemingsbeleid vertegenwoordigt hier enige persoonlijke zekerheid 
vann de werknemer. Aan de andere kant zal een laaggeschoolde werknemer meer baat 
hebbenn bij bescherming en contractzekerheid. De zekerheid van deze werknemer 
zall  voornamelijk bestaan uit de praktisering van de solidariteit, niet in de zin van 
liefdewerk,, maar door inpassing van zijn talenten binnen de verdeling van het werk 
enn de ontwikkeling van het kennisniveau van de onderneming.159 

Inn de vakbeweging lijken oude en nieuwe gedachten over gelijkheid en solidariteit 
tegenoverr elkaar te staan. Het 'nieuwe denken' is al zover verbreid dat er nauwelijks 
nogg strijd over wordt gevoerd. Toch kan het in dit verband verhelderend zijn om de 
verschillenn nog eens op een rij te zetten. 

HETT OUDE DENKEN 

solidariteitt  veronderstelt een zekere uniformitei t 

ongelijkheidd kan worden bestreden door  het 
scheppenn van gelijke omstandigheden 

voorr  iedereen gelijke kansen door  openbare 
voorzieningenn en collectieve regelingen 

solidariteitt  komt 'van buitenaf, bijvoorbeeld 

vann de overheid 

solidariteitt  bestaat vooral ten behoeve van 
dee zwakkeren 

HETT NIEUWE DENKEN 

solidariteitt  gaat samen met verscheidenheid 

mensenn zijn niet gelijk in capaciteiten en 
ambities,, mensen zijn wel gelijkwaardig 

hett  individ u moet zelf kansen benutten, 
dee omstandigheden kunnen het benutten 
vann kansen wel stimuleren 

solidariteitt  krijg t vorm op uitvoerend niveau, 
bijvoorbeeldd in de arbeidsorganisatie 

solidariteitt  is ook een uitdaging voor 
getalenteerdee werknemers en doet een beroep 
opp investerend werknemersschap 

FiguurFiguur 9.4 Verandering in het denken over gelijkheid en solidariteit 

Naarmatee in de vakbeweging het besef doordringt dat solidariteit kan samengaan 
mett verscheidenheid en persoonlijke ongelijkheid, valt het ook gemakkelijker om 
tee kiezen voor maatwerk en voor een nieuw type individuele belangenbehartiging. 
Dee oorsprong van de individuele belangenbehartiging door vakbonden is de rechts-
bijstand.. Met andere woorden, de individuele belangenbehartiging werd pas in stel-
lingg gebracht als een vakbondslid gedupeerd raakte omdat de collectieve regels over-
tredenn werden. Tegenwoordig zijn er ook andere individuele voorzieningen, ook 
binnenn het collectieve contract. Het individualiseringsproces in de arbeidsvoor-

269 9 



waardenvormingg is dus in volle gang. Gebruik makend van de definitie van Busse-
makerr (1993) zou ik dit proces als volgt willen omschrijven: 'Werknemers hebben 
steedss meer besef van de eigen sociale en economische situatie en willen dit besef 
omzettenn in zelfstandig handelen of stellen eisen die vooral aansluiten op de eigen 
situatie.'' In het CAO-beleid valt onderscheid te maken tussen drie typen individua-
lisering:: a la carte-modellen, persoonlijke invulling van globale afspraken en indi-
viduelee contractvorming. 

AA la carte-modellen 

Inn de CAO worden keuzemogelijkheden genoemd waaruit de werknemer zelf een 
menuu kan samenstellen. De keuzemogelijkheden hebben gewoonlijk betrekking op 
tijdd versus geld. De werknemer kan bijvoorbeeld bovenwettelijke vakantiedagen ver-
kopenn of extra vakantiedagen bijkopen. Ook de ruil geld versus geld is denkbaar. De 
werknemerr kan bijvoorbeeld een deel van het salaris laten vastzetten via een spaar-
regeling,, of een winstuitkering reserveren voor ophoging van het pensioen. Een veel 
voorkomendee ruil is ook tijd versus tijd. De werknemer kan de vrije tijd door ar-
beidstijdverkortingg sparen voor vroeger pensioen of voor toekomstig verlof (zorg-
verlof,, studieverlof). Andere keuzemogelijkheden zijn denkbaar. De verwachting is 
datt keuzemodellen zich met de jaren verder zullen uitbreiden. De ontwikkelingen 
verlopenn nu nog traag omdat de bedrijven terugschrikken voor de organisatieproble-
menn en omdat er pioniersproblemen zijn met de belastingdienst bij het opzetten van 
fondsenn waarin gespaarde gelden of tijdeenheden worden ondergebracht. Ondanks 
dezee aanloopproblemen zijn er vooral in wat grotere bedrijven positieve ervaringen 
mett complete of beperkte a la carte-modellen. 

Hett voordeel van keuzemodellen is dat zij beter aansluiten bij de persoonlijke si-
tuatiee van de werknemers. In die zin zijn ze ook aantrekkelijk voor de vakbonden 
uitt het oogpunt van ledenbinding. Zoals een woordvoerder van de vakcentrale MHP 
eenss zei: 'Vroeger konden wij de loonruimte maar één keer benutten. Nu kunnen 
wijj  die twee of drie procent wel honderd keer uitgeven want iedere werknemer krijgt 
uitt de loonruimte wat hij of zij het liefst wil.' Met dit citaat zijn tevens de beper-
kingenn voor de individuele werknemer aangegeven. De werknemer onderhandelt 
niett zelf maar kiest uit gezamenlijk vastgestelde alternatieven. De CAO a la carte biedt 
duss geen arbeidsvoorwaarden op maat, maar een keuze uit standaardmodellen. Daar 
staatt wel tegenover dat de individuele werknemer altijd recht kan doen gelden op 
zijnn keuzemenu. 

Vakbondenn ervaren soms nog solidariteitsproblemen met de CAO aa la carte, om-
datt de werknemers hun ADV-dagen massaal zouden kunnen verkopen. Uit onder-
zoekk van Langedijk (1998) blijkt echter dat er een redelijk evenwicht tot stand komt 
tussenn kopers en verkopers van vrije dagen. Anders gezegd: de collectieve effecten 
vann de arbeidstijdverkorting blijven gehandhaafd, maar worden verschillend ver-
deeldd over de werknemers. 
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PersoonlijkePersoonlijke invulling van globale afspraken 
Inn CAO'S worden steeds meer globale, richtinggevende afspraken gemaakt die binnen 
dee onderneming nadere uitwerking behoeven. Zo wordt in de CAO bijvoorbeeld het 
rechtt op het werken in deeltijd vastgelegd, eventueel aangevuld met een aantal rech-
tenn van deeltijdwerkers ten opzichte van voltijders. Maar daarmee zijn nog geenn af-
sprakenn over de persoonlijke situatie van de werknemer die in deeltijd wenst te wer-
kenn gemaakt. Deze werknemer moet nog aangeven hoeveel uren hij wil werken en 
watt voor rooster de voorkeur heeft. Ook de arbeidsorganisatie zal wensen op dit ge-
biedd hebben. Er komt dus een onderhandelingsproces tot stand, waarbij de indivi-
duelee werknemers over hun persoonlijke omstandigheden moeten regelen. Iets der-
gelijkss kan gezegd worden over opleidingen. De onderneming is een scholingsaf-
spraakk overeengekomen met de vakbond, waarin voor iedere werknemer een budget 
gereserveerdd is. Wat de werknemer wil studeren, hoe dat ingepast wordt in het werk 
enn hoe de arbeidsorganisatie daar destijds van denkt te profiteren, dit zijn allemaal 
zakenn waar persoonlijke gesprekken over zullen worden gevoerd. Dit voorbeeld komt 
dichtt bij de hierboven gegeven definitie van individualisering, waarin gewezen werd 
opp 'het besef van de eigen sociale en economische situatie', 'het omzetten van dit be-
sefinn zelfstandig handelen en 'eisen stellen die vooral aansluiten op de eigen situatie'. 

Hett kan voorkomen dat een werknemer een persoonlijke afspraak wil maken 
mett de werkgever maar over onvoldoende kennis beschikt om dit goed te doen. De 
vakbondvakbond kan zich aanbieden voor advies of ondersteuning (te denken valt aan pen-
sioenadviess of loopbaanadvies). Er kan zelfs in de CAO geregeld worden dat iedere 
werknemerr over een adviesbudget kan beschikken. In dit voorbeeld is sprake van 
eenn geheel nieuwe vorm van individuele dienstverlening. Het gaat hier niet om 
rechtsbijstandd in correctieve zin maar meer om persoonlijke dienstverlening. Het 
zijnn vooral de nieuweree CAO-onderwerpen die zich niet zo gemakkelijk lenen voor 
uniformee en kwantitatieve afspraken. In die zin stelt de individualisering haar ei-
senn aan de inhoud, maar ook aan de vorm van de CAO. In hoofdstuk 10 wordt na-
derr ingegaan op deze moderne configuratie van de CAO. 

IndividueleIndividuele contracten 

Eenn veel verdergaande vorm van individualisering is het afsluiten van individuele 
contracten.. Werknemers kunnen een individueel contract met een werkgever pro-
berenn af te sluiten als er geen CAO bestaat of als zij menen dat dit voor hen voorde-
ligerr is. In het laatste geval zal het individuele contract op een hoger niveau liggen 
dann de CAO. Van zijn kant kan de werkgever de voorkeur geven aan een verzame-
lingg individuele contracten, dus met elke werknemer afzonderlijk, boven een geza-
menlijkee CAO. 

Dee vakbonden zullen proberen om een CAO af te sluiten met werkgevers die er 
nogg geen hebben, dan wel niet onder de werkingssfeer van een bedrijfstak vallen. In 
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dee meeste gevallen zal een minimum-CAO worden voorgesteld, waarin een aantal ba-
sisvoorzieningenn zijn geregeld en waarvan in gunstige zin kan worden afgeweken. 
Eventueell  kunnen ook vormen worden beproefd die hierboven al werden beschre-
ven:: a la carte-afspraken en globale, nader in te vullen afspraken. De vakbeweging 
zall  steeds proberen om collectieve contracten af te sluiten die wel bescherming bie-
den,, maar die geen beperkingen opleggen. De werkgevers kunnen vanzelfsprekend 
eenn andere inzet kiezen. Over het algemeen is de formule van een minimum-CAO 
mett een mogelijkheid tot aanvulling het gunstigst voor werknemer en vakbeweging. 
Ookk voor de werkgever heeft deze configuratie voordelen: hij kan immers volstaan 
mett één collectieve, tijdbesparende afspraak die uitsluitend aangevuld hoeft te wor-
denn voor werknemers die dat in de ogen van de werkgever ook waard zijn. In para-
graaff  7.5 werd al betoogd dat collectieve contracten ook om economische redenen 
voordeligerr zijn dan individuele contracten. 

Hett lukt de werknemersorganisaties niet altijd om beschermende minimumcon-
tractenn af te sluiten. Vooral in de jaren tachtig zijn in Nederland veel 'bad-jobs' ont-
staan,, banen met arbeidsvoorwaarden die in feite beneden het gangbare CAO-niveau 
liggen.l6°° De vakbeweging zal in dat geval een contractniveau moeten accepteren 
datt niet te sterk afwijkt van de actuele marktverhoudingen, want anders komt er 
geenn afspraak tot stand. Wellicht zal de vakbeweging ook een beroepp doen op wet-
gevingg vanwege de vermeende onrechtvaardigheid en uit angst voor oneerlijke con-
currentie.. Op die manier kan toch enige bescherming geboden worden aan werk-
nemerss met een zwakkere positie. 

Individuelee contracten kunnen voordelig, maar ook nadelig zijn voor werkne-
mers.. Bij een massale toeloop van individuele contracten komen de grenzen van de 
individualiseringg in zicht, omdat zwakke werknemers onmogelijk beschermd kun-
nenn worden. De ervaring leert dat werkgevers, met name de organisaties van kleine 
werkgevers,, ook moeite hebben met een al te vergaande individualisering in de con-
tractvorming.. Het kost de kleine werkgevers immers veel regeltijd, en bovendien 
vrezenn zij goedkope concurrenten die zich niet aan de erkende regels houden. Waar 
dee grenzen op dit gebied worden getrokken, is moeilijk te zeggen. Een zekere ma-
tee van individualisering van de arbeidsvoorwaarden van werknemers lijk t door de 
samenlevingg te worden geaccepteerd. 

Conclusie Conclusie 

Dee weg naar employability loopt via individualisering van het arbeidsvoorwaar-
denbeleid.. Investeren in scholing en mobiliteit zal voor de ene werknemer iets an-
derss betekenen dan voor de andere en biedt dus verschillende uitkomsten voor de 
beroepszekerheid.. Om onacceptabele vormen van ongelijkheid te voorkomen en 
gelett op het inkrimpen van de verzorgingsstaat zal de vakbeweging op zoek gaan 
naarr een nieuw solidariteitsplatform. Deze rol wordt steeds meer vervuld door de 
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arbeidsorganisatie.. Verwacht mag worden dat op dit niveau nieuwe en moderne ar-
beidsvoorwaardenn tot stand komen. 

Dee collectieve arbeidsovereenkomst ondervindt op het eerste gezicht concurren-
tiee van de hausse aan individuele afspraken, die voortvloeien uit persoonlijke wen-
senn van werknemers. In de praktijk blijkt de CAO zich echter aan te passen aan de 
aspiratiess van werknemers, die een goed besef van de eigen situatie hebben en zelf-
standigg willen (onderhandelen. De CAO kan persoonlijke arbeidsvoorwaardenvor-
mingg juist ondersteunen en ontwikkelt zich tot een coördinerend instrument. 

9-55 BELEI D EN PERCEPTIE 

Tott besluit van dit hoofdstuk wordt (figuur 9.5) een typering gegeven van het vak-
bondsbeleid.. Hoe gingen de voornaamste vakbonden om met beroepskwalificatie 
enn beroepszekerheid in de vier belangrijkste tijdvakken na de Tweede Wereldoorlog? 
Hoee meer tijd er is verstreken na het tijdvak in kwestie, des te gemakkelijker het 
wordtt om een oordeel te geven. Vakbondsbesturen worden gewoonlijk gedwongen 
omm beleid van het voorgaande decennium te evalueren en bij te stellen. Over de sa-
menhangg tussen beroepskwalificatie en sociale zekerheid zijn door vakbonden nau-
welijkss evaluerende studies verricht. Voor een diepgaande evaluatie op het gebied 
vann vakbondswerk en employability is het nog te vroeg. Wel bestaan impliciete op-
vattingenn over beroepszekerheid en onderwijs. 

Kerndocumenten: : 

N WW (1977), Vakbewegingen maatschappij. 
FNVV (1993), Veelkleurige vooruitzichten. 
Industriebondd FNV (1997), Samen meer kansen. 
FNVV Bondgenoten (1998), Investeren in mensen. 

BELEI D D 

I945-I965 5 

1965-1980 0 

naa 1980 

naa 1990 

voorspelbaree beroepszekerheid 

ontkoppelingg van kwalificati e en 
financiëlefinanciële zekerheid 

behoudd van verworven rechten op het 
gebiedd van financiële zekerheid 

kansenn creëren voor  individuele 
werknemers s 

PERCEPTIE E 

volgzamee koers, geen eigen inbreng 

geenn debat over  beroepskwalificatie 

gebrekk aan innovativiteit op het 
gebiedd van de loopbaanontwikkeling 

uitblijve nn van collectieve ruil : kwalificati e 
versuss zekerheid? 

FiguurFiguur 9.5 Beleid en perceptie met betrekking tot beroepskwalificatie en beroepszekerheid 
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Dee configuratie van de cao 
Vann loon akkoord tot netwerk van diensten 

Inn het eerste hoofdstuk werd onderscheid gemaakt tussen drie soorten vakbonds-
activiteiten.. In de eerste plaats zijn er de collectieve arbeidsvoorwaarden met als 
kernproductt de CAO. De tweede groep bestaat uit diverse activiteiten op het gebied 
vann individuele belangenbehartiging met als kernproduct de ledenservice of rechts-
bijstand.. De derde groep bestaat uit activiteiten ter ondersteuning van actieve le-
denn met als kernproduct de kadervorming. Collectieve arbeidsvoorwaardenvor-
mingg wordt door mij als de kernactiviteit van de vakbeweging beschouwd en speelt 
dee hoofdrol in deze studie. In dit slothoofdstuk komen de vormgeving van de CAO 
enn het proces van onderhandelen ter sprake. Onderhandelingsproces en vormge-
vingg samen noem ik de 'configuratie van de CAO'. Vertrekpunt is de arbeidsver-
houdingenleer,, waarna de positie van de vakbeweging en de positie van de werkge-
versorganisatiess ter sprake komt. Vervolgens worden enkele praktische toepassin-
genn besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een bijdrage aan het actuele 
debatt op twee niveaus: de vernieuwing van de CAO als product en het krachtenveld 
vann deregulering en re-regulering. 

IO. II  HET STRATEGISCH KRACHTENVEL D 

Vooraff  dient de volgende, al in het eerste hoofdstuk gestelde vraag te worden be-
antwoord:: op welke gronden mag aangenomen worden dat de CAO ook in de toe-
komstt een kernproduct van vakbonden en werkgeversorganisaties zal blijven? 
Wordtt de positie van de CAO niet ondermijnd door individuele arrangementen? 
Wordtt de CAO niet overbodig door collectieve afspraken buiten de vakbonden om, 
bijvoorbeeldd met de ondernemingsraad? Volgens mij zijn er drie argumenten aan 
tee voeren voor het voortbestaan van het CAO-instrument, zij het in gewijzigde vorm. 
Hett eerste argument komt voort uit de coördinatiebehoefte van de organisaties die 
CAOO s afsluiten. Het tweede argument valt af te leiden uit de behoefte aan doelma-
tigheidd of efficiency. Het derde argument ontleen ik aan de veranderbaarheid van 
hett CAO-instrument in de praktijk. 

Coördinatiee heeft een specifieke en een algemene betekenis. In de specifieke be-
tekeniss van CAO-coördinatie gaat het om afstemming tussen verschillende regelin-
genn en tussen verschillende belanghebbenden. In de algemene betekenis gaat het 
omm afstemming tussen verschillende doelen en verschillende delen van de organi-
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satie.satie. In het eerste hoofdstuk werden arbeidsvoorwaarden beschreven als 'een com-
plexx van regels en afspraken', waarover partijen onderhandelingen voeren namens 
grotee aantallen mensen of bedrijven. Door haar complexheid kan collectieve ar-
beidsvoorwaardenvormingg alleen slagen als er afstemming plaatsvindt, gebaseerd 
opp prioriteitsstelling. Het gaat in feite om drie aspecten. In de eerste plaats worden 
afwegingenn gemaakt tussen verschillende onderwerpen, zoals loonontwikkeling en 
werkgelegenheidd aan de werknemerskant, respectievelijk loonontwikkeling en be-
drijj  fsrendement aan de werkgeverskant. In de tweede plaats wordt geprobeerd om 
vann verschillende categorieën van leden, werknemers of bedrijven groepsbelangen 
tee overstijgen. In de derde plaats is er de behoefte aan tactische coördinatie in de 
onderhandelingen:: zal er centraal of decentraal onderhandeld worden, zijn er mi-
nimumm (of maximum) grenzen, in welke bedrijven wordt eerst onderhandeld enz. 
Coördinatiee speelt in de arbeidsverhoudingen dus een dominante rol: collectieve 
arbeidsvoorwaardenvormingg is altijd gecoördineerde arbeidsvoorwaardenvorming. 

Belangenorganisatiess van werkgevers en werkgevers zijn aantrekkelijk voor hun 
ledenn omdat zij in staat zijn om een gecoördineerde macht te vormen. Van hun kant 
willenn de organisaties zich bewijzen door het laten zien van die collectieve macht 
aann de tegenspeler en in toenemende mate ook ten opzichte van concurrenten. De 
collectievee belangenbehartiging draagt veel bij aan wat ik eerder het onderscheide-
ndd vermogen van vakbonden en werkgeversorganisaties heb genoemd. Er is hier 
duss sprake van een organisatiebelang of bedrijfsbelang van twee gevestigde partij-
enn die samen een sterke marktpositie hebben. Deze partijen zullen er alles aan doen 
omm hun voorsprong op andere te behouden. De CAO, mits regelmatig aangepast aan 
nieuwee ontwikkelingen, biedt goede mogelijkheden om dit te realiseren, omdat de 
CAOO in zichzelf een coördinerend instrument is. Een vakbond is op de markt van 
belangenbehartigingg een sterke partij omdat hij de beschikking heeft over een pro-
ductt met een sterk coördinerend vermogen, zoals dat ook het geval is met aanbie-
derss van energie, transportfaciliteiten, internetvoorzieningen en digitale informa-
tiedragers.. We zouden kunnen zeggen: de CAO heeft het in zich om de standaards 
tee bepalen in de markt van sociaal-economische belangenbehartiging. 

Hett tweede argument voor het voortbestaan van de CAO is doelmatigheid. Een 
collectievee arbeidsovereenkomst is doelmatigg omdat zij de onderhandelende par-
tijenn ondast. Zouden er geen CAO'S zijn, dan zouden alle werkgevers moeten on-
derhandelenn met al hun werknemers, maar ook nog eens met elkaar ter onderlinge 
afstemming.. In het tweede hoofdstuk is de doelmatigheid van collectieve arrange-
mentenn al ter sprake geweest bezien vanuit de transactiekostentheorie. Ook binnen 
dee vakbeweging, respectievelijk de werkgeversorganisatie is het efficiënt om de be-
langenn van leden te behartigen door middel van collectieve afspraken. Zouden vak-
bondenn geen CAO'S afsluiten, dan moeten zij om toch een coördinerende invloed 
uitt te oefenen veel geld uitgeven aan individuele belangenbeharting én aan de af-
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stemmingg op dit terrein. Het efficiency-argument begint een belangrijke rol te spe-
lenn in de vakbeweging. Belangenorganisaties zijn meestal voortgekomen uit vrijwil -
ligee aaneensluiting van personen. Hier werd vanouds minder op doelmatigheid ge-
lett dan in professionele bedrijven. De investeringsbehoefte was laag want het werk 
werdd gedaan door vrijwilligers. In de naoorlogse bloeiperiode nam zowel in de vak-
bewegingg als in de werkgeversorganisatie de investeringsbehoefte toe (personeel, ge-
bouwen,, transport- en communicatiemiddelen), maar van kostenbesefwas nog am-
perr sprake, omdat in feite een monopoliepositie werd bekleed. Weliswaar beston-
denn er in Nederland lange tijd drie vakcentrales en drie werkgeverscentrales die soms 
eikaarss leden inschreven, maar door de inbedding in de verzuilde samenleving lag 
dee onderlinge verdeling van de markt toch min of meer vast. 

Ditt krachtenveld is de laatste jaren sterk in beweging gekomen. Vakbonden en 
werkgeversorganisatiess missen het beschermende klimaat van de verzuilde samen-
leving,, nemen nieuwe taken op zich, investeren in nieuwe kennis en personeel en 
wordenn gedwongen om keuzes te maken. Op de meeste markten waar vakbonden 
enn werkgeversorganisaties een rol (willen) spelen, is de concurrentie de laatste jaren 
sterkk toegenomen. Overal zijn nieuwe initiatieven te bespeuren (rechtsbijstand, ar-
beidsvoorziening,, pensioen- en verzekeringsbedrijf, uitgeverijbedrijf, organisatie-
adviesbedrijf).. zodat moet worden gehouden rekening met concurrentie in een om-
gevingg waar van oudsher niet in termen van marktwerking werd gedacht. De socia-
lee partners blijken een gedaantewisseling door te maken van politieke of corpora-
tievee organisaties naar kennisorganisaties, waardoor zij zich plotseling in een van de 
meestt dynamische takken van de economie bevinden. 

Vakbondenn en werkgeversorganisatie worden dan ook gedwongen om hun dienst-
verleningg te vernieuwen en beter in te spelen op veranderingen in de omgeving. In 
termenn van Bolwijn en Kumpe worden zij gedwongen om in korte tijd te leren 
concurrerenn op efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en innovativiteit. Dit brengt mij op 
hett derde argument: de CAO kan ook in het komende tijdvak mee omdat het een 
gemakkelijkk aanpasbaar instrument is. In eerdere hoofdstukken werd geïllustreerd 
hoee de inhoud van de CAO in de jaren tachtig en negentig is veranderd. In de vier-
dee en vijfde paragraaf van dit hoofdstuk komen ook nog saillante vormveranderin-
genn ter sprake. Op deze plaats wil ik volstaan met de constatering dat vakbonden 
enn werkgeversorganisaties zich in hun veranderingsstrategie laten leiden door hun 
behoeftee aan coördinatie, doelmatigheid en vernieuwing. De CAO speelt bij elk van 
dee drie gezichtspunten een hoofdrol. Zou dat niet het geval zijn, dan zou de CAO 
opp den duur worden ingeruild voor andere producten. 

Hett feit dat vakbonden en werkgeversorganisaties moeten vernieuwen om te kun-
nenn blijven bestaan heeft gevolgen voor de arbeidsverhoudingen. In het eerste 
hoofdstukk werd al opgemerkt dat vernieuwing der arbeidsverhoudingen niet alleen 
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wordtt beïnvloed door externe krachten, maar ook door keuzes die binnen vakbon-
denn en bedrijven worden gemaakt. Deze visie lijk t door steeds meer auteurs te wor-
denn gedeeld en we zien de laatste jaren dan ook meer onderzoek naar de dynamiek 
binnenn de belangenorganisaties. Schilstra (1998) benadrukt de complexiteit en het 
netwerkkarakterr van de onderhandelende partijen. Een werknemerspartij kan be-
staann uit een vakbondsdelegatie, maar ook uit een netwerk van ondernemingsra-
den.. Een werkgeverspartij kan een werkgeversorganisatie, maar ook p&o-afdeling 
zijn.. De complexiteit maakt de communicatie binnen de partijen belangrijk. Rojer 
(1996)) onderzocht het verband tussen de prioriteitsstelling binnen de partijen en 
dee uitkomst van de onderhandelingen. Vooral in de economische onderzoeks-
traditiee wordt gewoonlijk voorrang gegeven aan onderzoek naar de resultaten van 
onderhandelingen.. Het proces van onderhandelen en de vormgeving van de af-
sprakenn wordt minder belangrijk gevonden. Baas (1998) laat echter zien dat het he-
lee proces van overleg belangrijk is voor de verhoudingen tussen de partijen en daar-
meee op den duur ook voor het presteren van bedrijven. In een bijdrage over de 
arbeidsverhoudingenn in de suikerverwerkende industrie schetst hij de cultuur aan 
beidee kanten van de onderhandelingstafel. Voorheen werden conflicten uitge-
vochtenn rondom het loon en de arbeidstijdverkorting. Pas nadat de partijen inza-
genn dat er aan beide kanten weinig werd bereikt, zijn ze van stijl veranderd. Nu 
wordtt aansluiting gezocht bij het arbeidsproces en de arbeidsmarkt, met voor bei-
dee partijen mogelijkheden om winst te behalen. Het resultaat is een ander type CAO 
enn - uiteindelijk- een andere bedrijfscultuur. Hemerijck (1997) onderzocht de in-
teractiee tussen de partijen op topniveau en spreekt in dit verband van beleidsleren 
(policyy learning). Naar zijn ervaring hebben de sociaal-economische belangen-
organisatiess in onderling overleg nieuwe oplossingen en overlegkanalen gevonden 
inn een veranderende politieke en institutionele omgeving, bijvoorbeeld op het ter-
reinn van de sociale zekerheid. Voor vernieuwing der arbeidsverhoudingen zijn ech-
terr niet alleen de omgangsvormen in institutioneel verband interessant, maar ook 
hett gedrag van de onderliggende organisaties in samenspraak met hun leden. Het 
vermogenn om in onderling debat zowel in de eigen kring als daarbuiten nieuwe doe-
lenn te kiezen is bepalend voor de innovatieve kracht van een vakorganisatie. Daarom 
gebruikk ik liever het begrip strategisch leren in plaats van beleidsleren. 

Hett gedrag van de partijen wordt enerzijds beïnvloed door de economische en 
institutionelee omgeving, anderzijds door de interne verhoudingen binnen de eigen 
vereniging.. Bovendien leren de partijen van elkaar. De interactie tussen de partijen 
bepaaltt uiteindelijk de configuratie van de CAO. Onderhandelingen en resultaten 
wordenn door Kochan (1980) gezien als een resultante van drie op elkaar inwerken-
dee krachten: de sociaal-economische context, het institutioneel kader en intern-
organisatorischee factoren die een rol spelen bij de onderhandelende partijen. Figuur 
10.11 geeft de probleemstelling van dit hoofdstuk in schema weer. 
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Veranderendd gedrag vakbonden 

FiguurFiguur io.i De onderhandelende partijen en hun omgeving BRON: KOCHAN 1980 

I 0 .22 HET VERZOENEN VAN COÖRDINATIE EN DECENTRALISATIE 

Alss hoofdstroom in de veranderende arbeidsverhoudingen wordt gewoonlijk het 
process van decentralisatie genoemd. Albeda en Dercksen verstaan onder decentra-
lisatiee van besluitvorming en bevoegdheden het overgaan van competenties naar 
eenn lager niveau: 'Sociaal-economische vraagstukken verschoven van de overheids-
agendaa naar die van de sociale partners, en CAO'S zijn meer ruimte gaan bieden voor 
naderee invulling op het niveau van afzonderlijke ondernemingen en instellingen' 
(Albedaa en Dercksen 1995:185). Men zou deze definitie nog verder kunnen verfij-
nenn door onderscheid aan te brengen tussen een viertal traptreden in het decentra-
lisatieproces. . 
1.. De overheid laat de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en het ontwikkelen 

vann regelgeving over aan de sociale partners. 
2.. Het topoverleg van de sociale partners delegeert het maken van afspraken naar 

sectorenn of grote ondernemingen. Hier komen de CAO-onderhandelingen in 
beeld. . 

3.. Binnen bedrijfstakken wordt het maken van afspraken gedelegeerd naar de on-
derneming.. Hier verschijnt de ondernemingsraad of een andere vorm van over-
legg op ondernemingsniveau. 
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4-- In de CAO wordt de invulling van afspraken overgelaten aan werknemers en lei-
ding.. Hier komt de individuele werknemer aan bod. 

Iederee trede betekent een vorm van decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenbe-
leid.. Daarmee is nog niet gezegd dat alle afspraken naar een lager niveau verplaatst 
worden:: er zal meestal sprake zijn van combinaties. Opgemerkt zij dat het Akkoord 
vanvan Wassenaar161 (1982) over de eerste trede gaat, terwijl Een nieuwe koers16*  (1993) 
voorall  op de tweede betrekking heeft. Voor dit hoofdstuk van de studie zijn ook de 
derdee en vierde trede van belang: het delegeren van overleg naar het onderne-
mingsniveauu of naar individueel niveau. 

Vann Voorden, Nagelkerke en De Nijs leggen nadruk op het begrip differentiatie: 
'Dee meer onderscheiden positie van vele ondernemingen (differentiatie) heeft de 
vakbewegingg er mede toe gedwongen om de bedrijven niet alleen als groep maar 
ookk afzonderlijk te benaderen*  (Van Voorden e.a. 1993: 57). Differentiatie kan ech-
terr ook naar de andere kant, dat wil zeggen gericht op de werknemer worden toe-
gepast.. Werknemers kunnen immers ook om een unieke behandeling vragen: werk-
tijdenn op maat of een individuele pensioenregeling. In Een nieuwe koers wordt in 
ditt verband gesproken over 'maatwerk' en 'diversiteit': 'Zowel de behoeften van 
ondernemingenn als die van werknemers zullen leiden tot meer differentiatie van en 
keuzemogelijkhedenn binnen regelingen. Het inspelen op die veranderende behoef-
tenn moet positiefbeoordeeld worden en kan bijdragen aan economische groei, groei 
vann de werkgelegenheid en vergroting van de arbeidsparticipatie.' Strikt genomen 
kann differentiatie betekenen dat iedere categorie afzonderlijk wordt benaderd en 
eenn eigen plaats inneemt in de overeengekomen tekst. Het CAO-boekje biedt hier-
voorr gewoonlijk niet de ruimte; daarom gaat differentiatie of maatwerk meestal sa-
menn met decentralisatie. 

Aann werkgeverszijde wordt in de regel gepleit voor meer flexibiliteit in de CAO; 
inn dit verband wordt soms gesproken over het wegnemen van 'rigiditeiten'. De 
werkgeversorganisatiee AWVN spreekt over 'remmers en versnellers'. Remmers zijn ri-
giditeiten,, versnellers zijn 'stimulerende arbeidsvoorwaardelijke bepalingen in het 
kaderr van de inzetbaarheid van werknemers'.163 Wat voor rigiditeiten kan een CAO 
bevatten?? Te denken valt aan overlegprocedures ('Roosters mogen alleen gewijzigd 
wordenn als er zes weken vooraf sprake geweest is van overleg') of aan loonvoor-
schriftenn ('De werknemer behoudt bij verandering van werk gedurende zes maan-
denn recht op de oude beloning'). Vakbonden kunnen verschillende motieven heb-
benn (gehad) voor het vastleggen van voorschriften in de CAO die door de andere par-
tijj  (nu) ervaren wordt als te rigide. Meestal gaat het om de bescherming van de 
rechtspositiee van een groep werknemers, maar het kan ook gaan om de veiligheid 
vann werknemers of om versterking van de positie op de arbeidsmarkt van een zwak-
keree categorie werknemers. Aan werkgeverszijde worden overigens ook rigiditeiten 
gecreëerd.. Op de achtergrond speelt veelal de bescherming van de gevestigde be-
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drijvenn tegen goedkope concurrenten. In dit verband vinden we soms bijzondere 
eisenn die gesteld worden aan de functie-uitoefening ('Alleen werknemers die be-
schikkenn over erkende diploma's zijn inzetbaar voor de functie'). 

Gewoonlijkk is het de werkgever die om flexibiliteit vraagt, maar het kan ook zijn 
datdat de individuele werknemer de CAO als te rigide ervaart, gerekend vanuit zijn in-
dividueell  belang. De Lange en Van Lent zoeken naar 'ruilmogelijkheden tussen de 
wensenn van werkgevers en werknemers: 'In dit boek wordt wat de werkgevers betreft 
hethet accent gelegd op flexibilisering, wat de werknemers betreft op individualisering. 
[...]]  De uitdaging bestaat uit het creëren van win-winsituaties: een zodanige struc-
tureringg van de organisaties en van de arbeidsrelaties dat er voldoende mogelijkhe-
denn bestaan voor flexibilisering en individualisering' (De Lange en Van Lent 1994: 
999 en 100). Partijen die een CAO te rigide vinden, zullen niet altijd behoefte hebben 
aann gestructureerd overleg op lager niveau en/of decentralisatie. Veeleer bestaat de 
behoeftee aan globale, open afspraken in de CAO, waardoor er meer handelingsvrijheid 
ontstaatt of waardoor men problemen van geval tot geval kan bekijken. Flexibiliteit 
inn de CAO gaat dus niet, zoals maatwerk, altijd samen met decentralisatie. Maatwerk 
betekentt altijd 'iets regelen'. Flexibiliteit betekent vaak 'niets regelen'. 

Aann vakbondszijde wordt, zoals we gezien hebben, nadruk gelegd op maatwerk 
omm aan de uiteenlopende wensen van leden te voldoen. Tegelijkertijd wordt gewe-
zenn op het belang van coördinatie, op het belang van solidariteit en ook wel op de 
maatschappelijkee verantwoordelijkheid van de CAO-partners. Noten en Levie spre-
kenn van 'specificering' van de CAO-afspraken: 'de mate waarin dezelfde regeling in 
dee praktijk verschillende vormen kan aannemen' ter onderscheid van 'flexibilisering' 
(Notenn en Levie 1991: 97). Door middel van specificering wordt gereageerd op de 
toenemendee diversiteit in de bedrijfssituaties en op het uiteenlopen van de wensen 
uitt de achterban; tegelijkertijd moet gestreefd worden naar een maximale zekerheid 
voorr de werknemers door coördinatie. Van den Toren (1996) ziet mogelijkheden 
omm tegemoet te komen aan specifieke wensen van vakbondsleden door uitbreiding 
vann de overlegagenda met nieuwe onderwerpen. Hij spreekt in dit verband van 
'verbredingg van de CAO-onderhandelingen'. De wijze waarop de CAO reageert op sig-
nalenn uit de samenleving, noemt Van den Toren de 'responsiviteit' van de CAO. Om 
dee veelheid van signalen uit de samenleving te verwerken in afspraken op maat zijn 
dee CAO-partners gedwongen tot decentralisatie van het overleg. Ook in de decen-
tralisatiee is echter een gevoel van verantwoordelijkheid herkenbaar. In dit kader 
spreektt Van den Toren (1996: 34) in navolging van Traxler van 'georganiseerde 
decentralisatie'. . 

Ookk aan werkgeverszijde wordt behoefte gevoeld aan coördinatie. Deze behoef-
tee komt tot uitdrukking in pleidooien voor een beheerste loonkostenontwikkeling, 
maarr ook in de behoefte aan gezamenlijke voorzieningen, bijvoorbeeld op het ge-
biedd van de vakopleiding. Zien we in vakbondskring een spanning tussen coördi-
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natiee en maatwerk, werkgevers ervaren soms een spanning tussen coördinatie en flexi-
biliteit.. Zowel vakbonden als werkgeversorganisaties voelen zich genoodzaakt om 
eenn balans te vinden die recht doet aan een gezamenlijke behoefte aan coördinatie 
enn waarbij toch ruimte wordt gecreëerd. Vooral in grote bedrijfstakken of concerns 
iss het soms moeilijk om een vorm te vinden waarin alle betrokkenen zich kunnen 
herkennen.. Het is letterlijk een leerproces van partijen en hun achterban. 

Overr de uitkomst van het decentralisatieproces lopen de ideeën sterk uiteen. Van 
Wijnbergenn (1996) stelt zich op het standpunt dat CAO'S een minder coördineren-
dee lading dienen te krijgen. Dus geen sector-CAOs of geen algemeen verbindend 
verklaardee sector-CAO s. Slomp (1996) wijst op het belang van sector-CAO 's in ver-
bandd met de fondsen voor sociale zekerheid en de mogelijkheid die sectorale CAO'S 

biedenn om goede afspraken over opleidingen en werkgelegenheid te maken. Huis-
kampp (1983,1991) spreekt van 'gelaagde CAO-structuren': 'Voor een bedrijfstak bete-
kentt dit dat er naast de bedrij fstak-CAO vervangende of aanvullende CAO'S worden 
afgesprokenn per onderneming. Voor concerns betekent de gelaagde CAO-structuur 
datdat er niet alleen een concern-CAO wordt overeengekomen, maar ook CAO-regelin-
genn per onderdeel van het concern, divisie of producttelokatie' (Huiskamp 1991:20). 
Thierryy (Thierry en Croonen 1980, Vinke en Thierry 1984) pleit voor de CAO a la 
carte.. In deze CAO is het de individuele werknemer vergund om keuzes te maken, 
bijvoorbeeldd tussen inkomensbestanddelen en werktijden. De keuzes blijven bin-
nenn een centraal vastgesteld kader. Er blijven dus collectieve onderhandelingen no-
digg over de totale loonsom en de verdeling van de loonkosten tussen de werkne-
mers.. Met andere woorden, er is zowel sprake van coördinatie als van keuzevrijheid 
voorr de individuele werknemer. 

Omm de behoefte aan coördinatie en decentralisatie te verzoenen circuleren er on-
derr CAO-partijen verschillende modellen en benamingen. Al naar gelang de situatie 
wordtt gesproken over de raam-CAO, de etage-CAO, de modulaire CAO en de CAO a la 
carte.. In paragraaf 10.5 wordt hier nader aandacht aan besteed. In figuur 10.2 (blz. 
282)) wordt het strategisch krachtenveld met betrekking tot de configuratie van de 
CAOO als volgt samengevat. 

10.33 CAO-CONFIGURATIE EN VAKBONDEN 

Inn de vorige paragraaf werd gesteld dat vakbonden een zekere spanning ervaren tus-
senn coördinatie en maatwerk. Deze spanning lijk t groter te worden. Over het alge-
meenn heeft decentralisatie van de arbeidsverhoudingen ervoor gezorgd dat ook bin-
nenn de vakbeweging minder centralistisch en uniform wordt gedacht. Maar minder 
sturingg door de overheid roept elders een nieuwe coördinatiebehoefte op. Zou het 
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wettelijkk minimumloon op de achtergrond raken, dan zal de vakbeweging zich ver-
plichtt voelen om zelf minimumstandaards te hanteren. Een andere ontwikkeling die 
dee behoefte aan coördinatie versterkt, is de internationalisatie. Bonden in bedrijven 
diee wereldwijd concurreren op loon, zoals de staal- en automobielindustrie, voelen 
zichh genoodzaakt om afstemming te plegen, niet alleen op het gebied van de loonvor-
mingg maar ook op werktijden. Deze behoefte kan alleen maar toenemen. 
Aann de andere kant worden werknemers lidd van een vakbond omdat zij ervan over-
tuigdd zijn dat de bond hun belangen kan behartigen op de eigen werkplek. Zeker-
heidd omtrent het loon, de arbeidsplaats en de functie zijn de belangrijkste eisen die 
dee achterban aan zijn vakbond stelt.164 Deze zekerheden zijn het best gediend met 
eenn goede wetgeving, een goede CAO en een goede individuele rechtsbijstand voor 
hett geval er iets misgaat. Vanuit de optiek van vakbondsleden moet een CAO een zo 
preciess mogelijke beschrijving van hun rechten en plichten bevatten. Bovendien 
verlangenn de leden een heldere, goed leesbare en bij iedereen bekende CAO. Zij vra-
genn dus niet om CAO s met open en procedurele formuleringen. 

Dee spanning tussen centrale en lokale CAO-afspraken wordt ook vergroot door 
dee behoefte aan nieuwe onderwerpen. Om aantrekkelijk te zijn voor toekomstige 
generatiess voelen vakbonden zich gedwongen om nieuwe onderwerpen op te ne-
menn in de CAO. De toenemende interesse voor gezondheid en milieu bijvoorbeeld 
heeftt geleid tot afspraken over arbeidsomstandigheden en kwaliteit van de arbeid. 
Omm aantrekkelijk te zijn voor vrouwelijke werknemers en tweeverdieners proberen 
vakbondenn afspraken te maken over deeltijdarbeid, kinderopvang en zorgverlof. 
CAO-afsprakenn zijn het meest effectief als rekening gehouden wordt met het arbeids-
process en/of met het soort bedrijf waarop de CAO van toepassing is. Vakbonden voe-
lenn zich dan ook gedwongen om het aantal onderwerpen in de CAO uit te breiden 
enn te specificeren naar twee kanten: naar het soort onderneming en naar het type 
leden.. Om te voorkomen dat CAO'S veranderen in naslagwerken waarvan de toe-
gankelijkheidd te wensen overlaat, moeten er keuzes gemaakt worden. Vakbonden 
kiezenn in dat geval het liefst voor het vasdeggen van procedures in de CAO en voor 
eenn nadere invulling op de werkvloer.. Vaak wordt ook gekozen voor open formu-
leringen:: de partijen geven bijvoorbeeld alleen een doelstelling of een richting aan. 
Hett is duidelijk dat de vakbonden met open afspraken tegemoet komen aan de wen-
senn van flexibiliteit aan werkgeverskant. In figuur 10.2 worden open en gesloten af-
sprakenn tegenover elkaar gezet. Gesloten afspraken zijn normatief en geven gedetail-
leerdd weer waaraan de werkgever zich dient te houden. Open afspraken zijn dus 
richtinggevend,, gesloten afspraken zijn dwingend. Procedurele of open formule-
ringenn zijn een geschikte vorm voor sector-CAO's of concern-CAO 's; de coördina-
tiebehoeftee van de vakbond blijf t op deze manier gewaarborgd. De nadere invul-
lingg op bedrijfsniveau wordt in sommige gevallen verzorgd door professionele on-
derhandelaarss (grote bedrijven), soms door kaderleden van de bond, soms door de 
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ondernemingsraad.. In alle gevallen krijgen de kaderleden in het bedrijf een belang-
rijkee rol te vervullen. Zij onderhandelen over sommige aspecten van de CAO, zien toe 
opp de naleving en treden bovendien op als vraagbaak voor de leden. 

Vakbondenn alleen kunnen geen nieuwe CAO-configuratie afdwingen. Alleen als 
dee partijen samen een zekere behoefte aan vernieuwing voelen en als zij daarbij de 
steunn van hun achterban hebben, is er kans op succes. De CAO-configuratie zal daar-
omm alleen veranderen als beide partijen er belang bij hebben, eventueel om uiteen-
lopendee redenen en als de achterban bereid is om eventuele minpunten te accepte-
renn of af te wegen tegen pluspunten. Onderstaand voorbeeld kan dit verduidelijken. 

Inn een bedrijfstak-CAO zijn op voorspraak van de vakbeweging steeds meer afspraken 
opgenomenn over de kwaliteit van de arbeid. Na verloop van tijd zijn deze afspraken 
steedss specifieker geworden. Zo ontstaat behoefte aan beschermende maatregelen 
voorr uiteenlopende beroepsgroepen. Er is, met andere woorden behoefte aan aan-
vullendee afspraken per bedrijf dan wel per groep van bedrijven. Van de andere kant 
hebbenn werkgevers behoefte aan meer vrijheid om strategische keuzes te kunnen 
maken.. Deze werkgevers willen onder meer verruiming van de werktijden. Ken-
nelijkk is er aan vakbondszijde behoefte aan maatwerk, aan werkgeverskant behoefte 
aann flexibilisering. Nu zijn er verschillende oplossingen denkbaar; 

-- Open afspraak met decentralisatie. De partijen vinden elkaar in aanvullende 
afsprakenn per bedrijf/per branche over de kwaliteit van de arbeid én de werktij-
den.. In dat geval zal de nieuwe, centrale CAO een open formulering krijgen over 
kwaliteitt van de arbeid en over werktijden. De verdere afspraken komen via de-
centralisatiee tot stand. 

-- Globale afspraak zonder decentralisatie. De partijen betwisten elkaar de moge-
lijkheidd van decentralisatie (de vakbond wil de oude, beschermende werktij-
denparagraaff  niet ter discussie stellen en/of de werkgevers willen geen specifie-
kee regelgeving inzake kwaliteit van de arbeid). In dat geval komen er wel nieu-
wee afspraken bij, maar dat zijn globale afspraken, waarin de decentrale uitvoering 
niett geregeld is. 

-- Geen nieuwe afspraken. De partijen kunnen het niet eens worden. Er komen 
geenn nieuwe afspraken tot stand. 

Hett voorbeeld maakt niet alleen duidelijk hoezeer de partijen op elkaar aangewe-
zenn zijn bij herconfiguratie van de CAO. Het maakt via de derde variant duidelijk 
datt de partij die op haar strepen blijf t staan, moeilijk te bestrijden is. De vakbond 
diee geen ruimte wil toegeven op het gebied van werktijden, komt op dat punt als 
winnaarr uit de bus, maar zal weinig bereiken op andere terreinen. De werkgevers-
achterbann die geen nieuwe regelgeving inzake de kwaliteit van de arbeid wenst te 
accepteren,, stelt zich eveneens tevreden met handhaving van de status-quo. Het 
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voorbeeldd laat zien dat partijen alleen kunnen vernieuwen als zij bereid zijn om el-
kaarr vernieuwing te gunnen. Vernieuwen kan pijnlij k zijn. Dikwijl s gaan er geves-
tigdee belangen schuil achter de angst om te bewegen. Partijen die toegeven aan de 
eiss van gevestigde belangen in eigen kring zullen de vernieuwingswensen van de an-
deredere partij blokkeren en daarmee ook de vernieuwingsbehoefte in eigen kring. 

Conclusie Conclusie 

Vakbondenn hebben behoefte aan coördinatie van CAO-afspraken uit het oogpunt 
vann solidariteit. Tegelijkertijd willen de leden heldere en precieze afspraken. Uni-
formiteitt was lange tijd een geschikte configuratie, maar door de behoefte aan ver-
nieuwingg raken vakbonden hier steeds verder van af. De eigen achterban en de 
werkgeversachterbann willen maatwerk. Leden en potentiële leden willen bovendien 
nieuwee onderwerpen in de CAO en dat zijn juist onderwerpen die om nog meer maat-
werkk vragen. De vernieuwingsbehoefte van vakbonden wijst daarom in de richting 
vann gelaagde CAO-afspraken als nieuw evenwichtsmodel. Resultaten in deze rich-
tingg zijn alleen te verwachten als de onderhandelende partijen er samen in slagen 
omm een vernieuwingsrichting te formuleren en de respectievelijke achterban hierin 
meee te nemen. 

IO.44 CAO-CONFIGURATI E EN WERKGEVERSORGANISATIE S 

Dee meeste werkgevers worden geconfronteerd met verscherpte concurrentie. Dit 
kann gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden. Als de CAO te duur of, op sommi-
gee punten, te dwingend wordt, gaan bedrijven op zoek naar uitwijkmogelijkheden 
tenn opzichte van de sector- of concern-CAO. Hier zien we de flexibiliteitsbehoefte 
aann de kant van de bedrijven. Hoe deze behoefte eruitziet, kan afhankelijk zijn van 
dee volgende factoren. 

—— De mate van internationalisatie. Voor sommige bedrijven is de lokale markt de 
horizon.. Andere bedrijven, zoals de automobielindustrie, concurreren niet al-
leenn met metaalbedrijven in de eigen regio, maar ook met automobielindustrieën 
inn andere landen. 

—— Het type klant. Het ene bedrijf is afhankelijk van de consument, het andere is 
toeleverancierr voor een groter bedrijf. De afhankelijkheid van de klant kan een 
verschillendee flexibiliteitsbehoefte veroorzaken. 

—— De arbeidsmarkt. Veel bedrijven worden geconfronteerd met een krappe arbeids-
marktt door snelle groei, een gebrekkige opleidingsstructuur of een te laag arbeids-
voorwaardenniveau.. Andere bedrijven kunnen zich bedienen van een ruimere 
arbeidsmarktt of maken gebruik van goedkopere flexibele arbeidskrachten. 

—— Verschillen in bedrijfscultuur. De ene onderneming is geneigd meer geld uit te 
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trekkenn voor sociale investeringen dan de andere. Voor sommige ondernemingen 
iss een goed sociaal klimaat een concurrentiefactor, voor andere een kostenfactor. 

Dee marktontwikkelingen verdelen de werkgevers in verschillende, wisselende be-
langengroepen.. Ook door hun omvang worden de werkgevers in verschillende be-
langengroepenn verdeeld. Vooral de grotere en internationaal opererende bedrijven 
hebbenn minder belang bij een collectief arbeidsvoorwaardenbeleid en/of bij sector-
CAO'S.. Deze bedrijven zijn verplicht om zich te meten met buitenlandse concur-
rentenn en hebben de neiging om zich te onderscheiden van het thuisfront. Ook 
moett gezegd worden dat deze bedrijven vaak heel goed in staat zijn om zelf met vak-
bondenn te onderhandelen. Kleinere werkgevers hebben juist wel belang bij een ze-
keree collectiviteit. Werkgevers die op dezelfde markt opereren, hebben de neiging 
omm onderling loon- en prijsafspraken te maken en om gezamenlijk voorzieningen 
tee scheppen, bijvoorbeeld op het terrein van beroepsopleidingen. Een gezamenlijke 
CAOO kan daarbij helpen. Vooral het uitschakelen van de loonconcurrentie, het ont-
moedigenn van een al te drastische mobiliteit van werknemers en het bevorderen van 
vakmanschapp kunnen een oogmerk zijn voor het afsluiten van een gezamenlijke 
CAOO op sectoraal niveau. Het zijn vooral de midden- en kleinbedrijven die zo den-
ken,, in het bijzonder in sectoren die de binnenlandse markt bedienen. 

Bedrijvenn die moeite hebben met de rigiditeit van de sectorale CAO, zijn niet zo-
zeerr geneigd om met deze CAO te breken, maar om binnen de CAO naar mogelijk-
hedenn voor meer flexibiliteit te zoeken. Differentiatie op het gebied van beloning 
wordtt bereikt door de sector-CAO het karakter te geven van een minimum-CAO. De 
aangeslotenn bedrijven hanteren in dat geval eigen loonschalen, die hoger liggen dan 
hett CAO-niveau. Voor verder maatwerk ontwikkelen de grotere bedrijven een eigen 
handboekk op het gebied van personeelsbeleid, waarin zaken worden vastgelegd die 
tee specifiek gevonden worden voor de algemene CAO. De sector-CAO werkt hier als 
eenn bodem in de markt en als platform voor gezamenlijke investeringen, zoals vak-
opleidingenn en solidariteitsfondsen. Het is in het belang van minder renderende 
bedrijvenn om deze bodem zo laag mogelijk te houden, omdat zij op of vlak boven 
ditt bodemniveau betalen. De beter renderende bedrijven profiteren hier ook van. 
Eenn laag bodemniveau biedt de bedrijven die dit wensen immers de mogelijkheid 
omm te concurreren met specifiek personeelsbeleid, waardoor zij aantrekkelijker zijn 
opp de arbeidsmarkt. 

Uitt strategisch oogpunt heeft een sector-CAO voor werkgevers nog andere voorde-
len.. Bedrijven die dat niet willen of kunnen, hoeven zelf geen tijd te steken in ar-
beidsvoorwaardenoverleg.. Dit geldt weer vooral voor kleine bedrijven. Bedrijven 
diee wel zelf willen concurreren met een eigen personeels- en arbeidsvoorwaarden-
beleid,, hebben een goed argument om de vakbeweging daarbuiten te houden (want 
dee vakbeweging zit al aan tafel met vertegenwoordigers van de bedrijfstak). Per sal-
doo leidt dit tot een houding die zeker niet voordelig is voor de vakbonden. In be-
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drijfstakkenn waar traditioneel een sector-CAO bestaat, zijn de aangesloten werkge-
verss meestal moeilijk te bewegen tot gelaagde CAO-structuren. Kleine werkgevers wil-
lenn niet zelf met vakbonden onderhandelen want zij hebben de kennis niet in huis. 
Grotee werkgevers willen liever zonder tussenkomst van de bonden afspraken ma-
kenn met het eigen personeel. Samen laten deze werkgevers de onderhandelingen over 
aann hun werkgeversorganisatie. Deze mag het contract niet te duur maken (van-
wegee de zwakkere bedrijven), niet te specifiek (vanwege de gewenste flexibiliteit en 
dee grote onderlinge verschillen) en niet te verplichtend (vanwege de uitvoerings-
problemenn in de kleinere bedrijven). Een sector-CAO is dus vanuit werkgeversop-
tiekk niet alleen geschikt om te coördineren, maar dient ook om de vakbonden op 
eenn zekere afstand te houden. 

Naastt verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen werkgeversverenigingen en 
vakbonden.. Leden en potentiële leden maken zakelijke afwegingen, iedereen wil 
dienstverleningg die aansluit bij de eigen situatie. Om een groter ledental te behalen 
wervenn de werkgeversverenigingen onder nieuwe bedrijven en in sectoren waar tra-
ditioneell  weinig behoefte was aan organisatie. Om aantrekkelijk te zijn voor nieu-
wee toetreders hebben de werkgeversverenigingen een laagdrempelige vorm van die-
nstverleningg opgezet. Om ook de kleinere bedrijven te bereiken zijn organisaties 
zoalss FME-CWM en AWVN opgebouwd uit brancheverenigingen. Alleen de grote be-
drijvenn kennen een rechtstreeks lidmaatschap. Door de aard van het ledenbestand 
wordenn de werkgeversverenigingen gedwongen om te schipperen tussen verschil-
lendee belangen. De grotere leden van de werkgeversorganisatie onderhouden zelf 
contactenn met vakbonden. In deze kring wordt de organisatie voornamelijk be-
schouwdd als adviseur of als platform voor beleidsontwikkeling. De kleine bedrijven 
zienn de werkgeversorganisatie in de eerste plaats als dienstverlener. De toekomstvan 
dee arbeidsverhoudingen is een zaak waar het kleinbedrijf meestal weinig tijd voor 
heeft.. Als belangrijke pressiegroep heeft het kleinbedrijf dan ook een matigende in-
vloedd in de werkgeversvereniging: lage loonkosten en eenvoud in de regelgeving zijn 
eenn belangrijk doel. 

Dee marktomstandigheden en de veranderende rol van de werkgeversorganisaties 
hebbenn een remmende werking op vernieuwing van de CAO-configuratie. Vooral 
binnenn de grote sectorale CAO'S wordt een afwachtende houding aangenomen door 
dee werkgeversachterban. Tot nu toe lijken de pleidooien voor duidelijke vormver-
nieuwingg vooral afkomstig van grote bedrijven met eigen CAO'S. 

Conclusie Conclusie 

Werkgeverss verlangen over het algemeen een optimale vrijheid om te ondernemen. 
Bovendienn wil een deel van de werkgeversachterban een lichte vorm van looncoör-
dinatiee en afstemming op het gebied van arbeidsmarkt en beroepsopleiding. Dit 
heeftt bij de werkgevers tot de volgende status-quo geleid: globale CAO-afspraken op 
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centraall  niveau, waaraan de werkgever zo mogelijk op eigen gezag een nadere in-

vullingg kan geven. Een minderheid van de bedrijven is bereid om precieze con-

tractafsprakenn met vakbonden te maken over de arbeidsvoorwaarden in eigen huis. 

Hett blijf t dus aan de vakbonden om een oplossing te vinden voor het in hun eigen 

kringg zo gewenste maatwerk per onderneming. 

IO- 55 ENKEL E VOORBEELDE N VAN CAO-CONFIGURATI E 

Inn deze paragraaf bespreek ik een vijftal voorbeelden besproken van vernieuwde 

CAO-configuratie.. Ter sprake komen branchegewijze of ondernemingsgewijze spe-

cificatie,, aanvullend CAO-beleid per onderneming, de etage-CAO, de modulaire CAO 

enn de CAO a la carte. 

BranchegewijzeBranchegewijze specificatie 

Branchegewijzee specificatie komt voor in de CAO voor de metaal- en technische be-
drijfstakken.. Deze CAO bestaat in feite uit een zevental branche-CAO 's zoals het ga-
ragebedrijff  en elektrotechnisch installatiebedrijf. Er is een gemeenschappelijk deel 
(hett A-gedeelte) en een specifiek deel (het B-gedeelte). Brancheorganisaties, zoals de 
organisatiee van het garagebedrijf BOVAG, maken deel uit van de centrale onderhande-
lingsdelegatiee maar onderhandelen normaliter niet rechtstreeks met de vakbonden. 

Aann de centrale onderhandelingstafel worden soms specifieke afspraken gemaakt 
diee alleen betrekking hebben op één branche. Zo kent het garagebedrijf een speci-
fiekefieke afspraak over het werken op zaterdag. In de meeste kleine metaalbedrijven be-
staatt bij de werknemers grote weerstand tegen werken op zaterdag. De vakbonden 
zijnn wel geneigd om het zaterdagwerk te accepteren in ruil voor arbeidstijdverkor-
ting,, maar de meeste werkgevers willen dit laatste beslist niet. Als oplossing werd in 
19966 gekozen voor een specifieke afspraak voor het garagebedrijf (waar de druk op 
zaterdagwerkk het grootst is). Wie op zaterdag werkt, heeft een kortere werkweek. 
Dezee afspraak is dus vastgelegd in het B-gedeelte' van de CAO. 

Opgemerktt zij dat specificatie zoals zij hier wordt bedoeld, een vorm van differen-
tiatiee is zonder decentralisatie (figuur 10.2). De onderhandelingen vinden immers 
plaatss op centraal niveau. De CAO houdt zijn gesloten karakter, waardoor weinig 
nieuwee opnamecapaciteit voor nieuwe onderwerpen ontstaat. 

AanvullendAanvullend CAChbeUid 
Aanvullendd CAO-beleid per onderneming komt onder andere voor in de metaal- en 
elektrotechnischee industrie. De CAO-partijen hebben in 1996 en 1997 een percenta-
gee van de onderhandelingsruimte bestemd voor werkgelegenheidsdoelstellingen 
(arbeidstijdverkorting,, scholing, regulering flexarbeid e.d.). De middelen die hier-
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voorr werden bestemd konden per onderneming worden aangewend in overleg met 
dee vakverenigingen. Alle bedrijven werden verplicht om een percentage van de loon-
somm aan een bedrijfstakfonds te betalen. Dit geld werd terugbetaald na indiening 
enn goedkeuring van een werkgelegenheidsplan. 

Bedrijvenn werden op deze manier in staat gesteld om een deel van de loonsom 
aann specifieke bedrijfsproblematiek te besteden. Vakbondsgroepen konden binnen 
dee onderneming onderhandelen over zaken die zij belangrijk vonden. In 1998 heb-
benn de partijen in de metaal besloten om dit type beleid voort te zetten, maar dan 
alleenn op het gebied van bedrijfsscholing. 

Aanvullendd CAO-beleid is een lichte vorm van decentralisatie. Op centraal niveau 
wordenn de spelregels en de bandbreedte vastgelegd en wordt toezicht uitgeoefend 
opp de uitvoering. Op lager niveau hebben de partijen alleen een zekere keuzevrijheid 
mett betrekking tot daarvoor aangewezen onderwerpen. De mogelijkheden voor 
maatwerkk blijven daardoor beperkt, maar de opnamecapaciteit voor nieuwe on-
derwerpenn kan door deze CAO-vorm groter worden. 

DeDe etage-CAO 
All  langere tijd wordt door de vakbonden geprobeerd om tot een gelaagde CAO-struc-
tuurr te komen in bedrijfstakken waarin voornamelijk grote bedrijven participeren 
inn een gezamenlijke sector-CAO. De Rotterdamse haven was de eerste bedrijfstak 
waarr dit lukte. De bedrijven en de vakbeweging beheren gezamenlijk een aantal so-
cialee fondsen en leggen de hoofdlijnen van het inkomensbeleid vast. De aangesloten 
bedrijvenn onderhandelen vervolgens zelf met de vakbonden over de overige zaken. 

Dee vakbonden hebben geprobeerd om dit model te verspreiden onder de naam 
etage-CAOO (FNV Dienstenbond 1993). Dit is niet goed gelukt. Werkgeversvoorzitter 
J.. Blankert, toen nog sprekend namens de werkgevers in de metaal, formuleerde de 
tegenzinn van die kant met de woorden: 'Twee keer onderhandelen is twee keer be-
talen.'' Desondanks wordt in het bankbedrijf al enige tijd over dit model gesproken. 
Eindd 1998 werd globale overeenstemming bereikt over het vormen van concern-
CAO'ss voor de grote banken. Deze bank-verzekeraars zullen alle een eigen CAO krij -
gen,, afgestemd op een sector-CAO voor het bankbedrijf, respectievelijk een sector-
CAOO voor het verzekeringsbedrijf. 

Dee etage-CAO is een sterk gereguleerde vorm van decentralisatie. Vakbonden be-
houdenn de mogelijkheid van sectorale coördinatie en worden bovendien in staat ge-
steldd om specifieke afspraken per concern te maken. De opnamecapaciteit voor 
nieuwee onderwerpen kan door deze CAO-vorm groter worden. 

DeDe modulaire CAO 
Inn sectoren waar geen sprake is van een sterke vakbondstraditie, hebben onderne-
mingsradenn soms een voorsprong weten te verwerven ten opzichte van de vakbon-
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den.. Dat wil zeggen, de OR onderhandelt wél over de arbeidsvoorwaarden, de vak-
bondd niet. Als vakbonden erin slagen om onder deze omstandigheden een positie 
opp te bouwen, ontstaat geleidelijk aan een gemengd systeem (Depla 1997). De vak-
bondd gaat de rol vervullen van adviseur en zorgt waar dat gevraagd wordt, voor coör-
dinatiee tussen verschillende ondernemingsraden, FNV Bondgenoten spreekt in dit 
verbandd van een modulaire CAO. 

Inn de iCT-sector en in de zakelijke dienstverlening probeert de vakbeweging de 
vaakk al sterke ondernemingsraden te stimuleren om hun invloed uit te breiden. De 
vakbondenn bieden modulaire ondersteuning aan, afgestemd op de rechten en plich-
tenn van de OR. Op die manier leert de OR steeds beter onderhandelen, ook op ter-
reinenn waar gespecialiseerde kennis nodig is (pensioenen, werktijden, beloning). 

Voorr de werkgevers biedt de modulaire CAO verschillende voordelen. De bedrij-
venn worden nauwelijks geconfronteerd met coördinerende eisen van vakbonden 
(vroegerr pensioen, arbeidstijdverkorting, arbeidsmarkteisen) en kunnen zich be-
perkenn tot onderhandelingen met eigen personeelsleden. De vakbonden missen be-
langrijkee coördinatiebevoegdheden, maar hebben wel een stem in de arbeidsvoor-
waardenvorming,, die in deze nog jonge bedrijven vaak een innovatief karakter heeft. 
Mogelijkerwijss biedt de modulaire CAO voor de vakbonden ook een oplossing voor 
dee stijgende werkbelasting. Een gelaagde CAO-structuur betekent gewoonlijk een 
dubbelee inspanning voor de onderhandelaars. Bij de modulaire CAO onderhande-
lenn de vakbondsbestuurders niet zelf, maar doen OR-leden dat. Ondersteuning, af-
stemming,, advisering en training is wel een taak voor de bonden. Doordat er in fei-
tee per bedrijf wordt onderhandeld, zijn de mogelijkheden voor maatwerk en voor 
nieuwee CAO-items groot (figuur 10.2). 

DeDe CAO a la carte 

Dee CAO a la carte komt in een oorspronkelijke vorm voor bij het Apeldoornse ver-
zekeringsbedrijff  Centraal Beheer. Volgens een binnen deze onderneming vastgelegd 
reglementt kunnen de werknemers tijd (bijvoorbeeld ADV-dagen) of inkomen (bij-
voorbeeldd spaarloon) inleggen en in een andere vorm weer opnemen. Dit kan ook 
opp life-time-basis: bijvoorbeeld tijd sparen voor extra pensioen. De individuele 
werknemerr kan dus een keuze maken tussen extra vrije tijd en minder inkomen of 
omgekeerd,, maar ook tussen minder vrije tijd nu en meer vrije tijd later. Het gro-
tee voordeel van een a la carte-systeem is dat iedere individuele werknemer zijn ei-
genn keuze kan maken uit verschillende arbeidsvoorwaarden. Iedere werknemer kan 
duss optimaal profiteren van de altijd schaarse ruimte voor CAO-verbeteringen. Het 
voorbeeldd van Centraal Beheer is door verschillende bedrijven nagevolgd, zij het 
meestall  op een beperkter terrein. Veel bedrijven schrikken nog terug voor de 
uitvoeringsconsequentiess en nemen de tijd om studies te laten verrichten. 
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Voorr de individuele werknemer is een a la carte-model plezierig, vanwege de keu-
zevrijheid.. Wel is het soms moeilijk om te kiezen. Vandaar dat er een grote vraag is 
naarr voorlichting. Dit kan een taak zijn voor het bedrijf, eventueel ook voor de vak-
bond.. Voor de werkgever lijk t een a la carte-model eveneens aantrekkelijk. Het be-
drijff  kan zich immers profileren met arbeidsvoorwaarden op maat. De vraag is ech-
terr of dit zo blijf t als iedere onderneming haar eigen a la carte-regeling heeft. Een 
nadeell  voor de bedrijven is de arbeidsintensieve uitvoering, alsmede het onderzoek 
naarr wensen en keuzeopties. In feite neemt het bedrijf een coördinerende taak op 
zichh die vroeger bij de vakbonden en de werkgeversorganisaties lag. 

Dee CAO a la carte heeft een uitgesproken open karakter (figuur io.z) en omvat 
opp belangrijke terreinen alleen procedureafspraken. Voor de vakbonden betekent 
ditt een optimale dienstverlening aan de leden (elk wat wils). De coördinatiemoge-
lijj  kheden uit hoofde van maatschappelijke doelen raken de vakbonden gedeeltelijk 
kwijt ,, maar het onderhandelen op hoofdlijnen en de coördinatie tussen bedrijven 
blijf tt gehandhaafd. Ookkunnen de vakbonden hun leden adviseren. Mogelijkerwijs 
betekentt de a la carte op lange termijn een verlichting van het werk van de vakbon-
den.. Veel zaken worden immers niet meer collectief, laat staan dubbel geregeld. Het 
iss de werknemer zelf die zijn zaken moet regelen in overleg met de personele orga-
nisatiee van het bedrijf. 

Conclusie Conclusie 
Nieuwee CAO-configuratie dient om de aantrekkelijkheid van het CAO-instrument te 
verhogen.. De CAO-partijen streven daarbij verschillende doelen na, maar zijn ge-
dwongenn om samen nieuwe vormen te verkennen en te ontwikkelen. De belang-
rijkstee keuzes die te maken vallen, zijn meer of minder decentraliseren, meer open 
off  procedurele afspraken of toch nog overwegend gesloten, normatieve regels, ver-
dergaandee differentiatie of toch nog vasthouden aan een zekere uniformiteit, en ten 
slottee meer CAO-onderwerpen of toch maar vasthouden aan een CAO met voorna-
melijkk afspraken over loon en werktijden. In dit krachtenveld worden soms nieu-
wee CAO-typen geboren. De modulaire CAO en de CAO a la carte zijn waarschijnlijk 
dee meest beproefde voorbeelden. De meest kansrijke vormen lijken die te zijn waar-
inn op bedrijfsniveau of op individueel niveau afspraken kunnen worden gemaakt, 
zijj  het over centraal vastgestelde onderwerpen en binnen een centraal overeen-
gekomenn bandbreedte. De vakbeweging geeft in dat geval iets van haar coördine-
rendee invloed prijs, de werkgevers tonen zich minder huiverig voor echte onder-
handelingenn binnen de muren van de onderneming. Wat voor vormen of combina-
tiess er ook worden gekozen, elementen van de modulaire CAO en elementen van de 
CAOO a la carte zullen zeker doordringen in de arbeidsvoorwaardenvorming. 
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io.66 TOEKOMSTBEELD: DE CAO ALS NETWERK VAN DIENSTEN 

Watt valt te zeggen over de toekomstige vorm van de CAO? Wanneer de huidige lijn 
wordtt doorgetrokken ontstaat het beeld van steeds complexer CAO'S, met steeds meer 
onderwerpenn en varianten voor belanghebbenden. A la carte-modellen en andere 
vormenn van decentralisatie kunnen hierin wel verlichting brengen, maar de prak-
tijkk leert dat dit type afspraken niet in de plaats komt van oude afspraken, maar eer-
derr erbovenop. Met andere woorden, de CAO wordt te dik en daardoor moeilijk te 
effectueren.. Verderop in deze paragraaf zullen enkele ideeën ter sprake komen om 
dee CAO weer 'lean and mean' te maken. Daarvoor lijk t het zinvol om even terug te 
gaann naar het ontstaan van het probleem. 

Naa 1985 zijn in steeds hoger tempo nieuwe CAO-terreinen geïntroduceerd. In de 
periodee 1950-1980 ging het CAO-overleg hoofdzakelijk over de beloning, werktijden 
enn aspecten van sociale zekerheid. Veel was in wetgeving vastgelegd of werd door 
dee overheid opgelegd. De meeste CAO-verbeteringen waren onomstreden thema's 
enn de onderhandelingen gingen dan ook eerder over het tempo waarin verbeteringen 
mogelijkk waren dan over de richting. Vanaf de jaren zeventig nam de polarisatie in 
hett overleg echter toe. Het geschilpunt was meestal de loonstijging. De loonont-
wikkelingg werd beschouwd als de achilleshiel van de economie en de overheid greep 
herhaaldelijkk in door middel van een loonmaatregel. Tussen 1971 en 1982 gebeurde 
ditt tien keer, hierdoor stond de vakbeweging min of meer buiten spel (Windmuller 
e.a.. 1990).. Vanaf 1971 werden naast looneisen meerdere immateriële eisen gesteld.165 

Dee belangrijkste hiervan waren: faciliteiten voor vakbondswerk in de onderneming, 
herverdelingg van inkomens en behoud van werkgelegenheid. Enkele jaren later werd 
ingezett op arbeidstijdverkorting en vervroegde uittreding. In de laatste jaren zeven-
tigg zette de overheid de sanering van de sociale zekerheid op de agenda van het over-
legg met de sociale partners. Op dit gevoelige terrein, dat tot dan toe door de over-
heidd werd gedomineerd, had de vakbeweging aanvankelijk weinig te winnen en veel 
tee verliezen. 

Medioo jaren tachtig veranderde het CAO-beleid geleidelijk van karakter. Om 
aantrekkelijkerr te worden voor de leden wilden de bonden een al te krachtige over-
heidsbemoeieniss vermijden. Daarbij leek het verstandig om ook aandacht te schen-
kenn aan andere CAO-onderwerpen dan loonsverhoging en sociale zekerheid. Ook 
vann werkgeverskant werden verschillende nieuwe onderwerpen geïntroduceerd. 
Hett succes van Japanse en later Angelsaksische bedrijven stimuleerde de belang-
stellingg voor nieuwe managementstijlen. Voor de CAO betekende dit onder meer een 
oplevingg van de prestatiebeloning. Uit de tweede helft van de jaren tachtig dateert 
duss de nieuwe verscheidenheid van onderwerpen aan de onderhandelingstafel. 

Vann den Toren heeft in 1992 en 1993 onderzoek gedaan naar verbreding van het 
CAO-overleg.. Hij onderscheidt achttien onderwerpen: loononderwerpen (algemene 
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loonsverhoging,, WAO-reparatie, functie-indeling), arbeidstijd (ADV, deeltijd, VUT, 
verlofmogelijkheden),, kwaliteitvan de arbeid (ziekteverzuim/wAO-reparatie, arbeids-
omstandigheden,, kwaliteitvan de arbeid, medezeggenschap/vakbondswerk), zwak-
kee groepen op de arbeidsmarkt (lage instroomschalen, langdurig werklozen, al-
lochtonen,, vrouwen) en ten slotte milieu (interne milieuzorg, woon-werkverkecr, 
externee milieuzorg). Van den Toren beschrijft de vernieuwing en verbreding van de 
CAOO voornamelijk als een resultaat van de sociale partners. Ik kan zijn enthousias-
mee zeker delen, maar ik zie ook problemen als de partijen er niet in slagen om een 
goedee vorm voor de vernieuwing te vinden. Zoals het nu gaat, nemen vakbonden 
enn werkgeversorganisaties steeds meer taken op zich, deels gevoed door maatschap-
pelijkee ontwikkelingen, deels gevoed door de terugtrekkende overheid, en stoten zij, 
zoo lijk t het, nooit taken af. Het moment waarop de vernieuwing stagneert door te 
vollee onderhandelingsagenda's, te dikke CAO'S, een onbeheersbare informatiestroom 
enn nalevingsproblemen in de bedrijven, komt dichterbij. 

CAO-overlegg komt pas tot stand als er een aantal voorbereidende stappen is ge-
zet.. Nieuwe onderwerpen worden gevoed door ontwikkelingen in de arbeidsorga-
nisatiee of veranderingen in de levenssfeer van werknemers. Een der CAO-partners 
moett oog voor de problematiek ontwikkelen en een richting formuleren. Voorts 
moetenn de onderhandelende partijen het globaal eens worden over die richting, over 
hett niveau van onderhandelen en over de vorm die de toekomstige regeling zou 
kunnenn krijgen. Pas als hiervan de contouren vaststaan, kunnen de partijen echt 
gaann onderhandelen. Komt er een afspraak tot stand, dan is nog de implementatie 
off  uitvoering van de nieuwe CAO-afspraak aan de orde. Pas als ook dat gebeurd is, 
kunnenn we spreken van nieuwe, werkzame regelgeving. 

Hett hele proces van doelen formuleren tot en met uitvoeren wordt niet alleen 
doorr onderhandelaars doorlopen, maar ook door de organisaties die zij vertegen-
woordigen.. De hier aangegeven stappen worden afgewisseld met ledenvergade-
ringen,, eerst in opiniërende, later in besluitvormende zin. Zowel in de vakbewe-
gingg als in de werkgeversorganisaties wisselen enthousiasme en aarzeling elkaar af. 
Somss zijn het de onderwerpen zelf die tot terughoudendheid leiden, soms is het 
meerr een kwestie van tijdgebrek in combinatie met organisatieproblemen. Er moet 
inn korte tijd veel worden aangepakt door een grote groep betrokkenen, waarbinnen 
vanzelfsprekendd verschillende meningen kunnen bestaan. De CAO-partijen zijn dus 
veell  tijd kwijt aan wat ik hierboven omschreven heb als het strategisch leerproces. 

Omm toekomstige stagnatie te voorkomen en om de CAO aantrekkelijk te houden 
voorr nieuwe generaties zou gezocht moeten worden naar nieuwe vormen voor de 
CAO.. Het doel is om de opnamecapaciteit van de arbeidsvoorwaarden in zijn tota-
liteitt te vergroten, het tempo van vernieuwing te verhogen en het strategisch leer-
process uit te breiden, zodat meer betrokkenen zich een oordeel over de CAO kun-
nenn vormen. Groter, sneller en breder gaat niet samen, zo leert de ervaring. Daarom 
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zall  in het toekomstig CAO-beleid het gezegde 'in de beperking toont zich de mees-
ter'' moeten gelden. Ik denk daarbij aan een drietal principes: hanteerbaarheid, in-
novativiteitt en synergie. 

Inn het eerste deel van deze studie werden CAO'S beoordeeld als product. Een pro-
ductt moet aantrekkelijkk zijn voor de gebruikers; dat zijn in de eerste plaats de werk-
nemerss waarop de CAO van toepassing is en hun werkgever. Secundaire gebruikers 
zijnn kaderleden en vakbondsbestuurders, juristen die aan een procedure werken en 
onderzoekerss die research doen. Voor alle gebruikers geldt dat CAO'S leesbaar en toe-
gankelijkk moeten zijn, geen tegenspraken mogen bevatten en dat overbodige of ach-
terhaaldee passages moeten worden verwijderd. Voor kaderleden, bestuurders en ju-
ristenn van vakbonden geldt bovendien de eis dat alles wat in de CAO staat, afdwing-
baarr moet zijn. Met elkaar vormen deze vereisten het principe van de hanteerbaar-
heid. . 

Dee tweede eis die aan de CAO mag worden gesteld, is innovativiteit. De CAO moet 
vernieuwendd zijn naar vorm en inhoud om te kunnen concurreren met andere ar-
beidsvoorwaardelijkee regelingen en om de richting te bepalen voor andere partijen 
diee arbeidsvoorwaarden ontwikkelen. De inhoud van CAO'S is de laatste jaren zeker 
vernieuwd,, zoals uit het overzicht van nieuwe CAO-onderwerpen blijkt. Met de uit-
breidingg van het aantal onderwerpen bestaat echter ook het gevaar van stagnatie. 
Alss vakbonden ook in de toekomst de beste willen zijn, moeten zij erin slagen om 
nieuwee items sneller te ontwikkelen en sneller uit te voeren. Vernieuwen onder tijds-
drukk én kwaliteitsdruk zal de grote uitdaging worden voor het CAO-beleid van de 
toekomst.. Dit lukt alleen als er keuzes gemaakt worden. In het eerste hoofdstuk 
werdd al aangegeven wat naar mijn oordeel de kernelementen van de arbeids-
voorwaardenvormingg zijn. Strategisch arbeidsvoorwaardenbeleid geeft prioriteit 
aann verbetering en vernieuwing van deze kernelementen. Als er geen prioriteiten 
tott stand komen, zullen de vakbonden gedwongen zijn om hun krachten te verde-
lenn over een reeks van onderwerpen. In het beschermende klimaat van de verzuil-
dee samenleving was dit geen probleem. In het huidige klimaat zal dit steeds moei-
lijkerr worden. 

Dee derde en laatste eis voor de CAO van de toekomst is die van synergie. Naarmate 
dee CAO zich ontwikkelt tot een overzichtelijk en toegankelijk document waarin 
plaatss is voor een beperkt aantal onderwerpen, zal de behoefte ontstaan om meer 
zakenn via andere kanalen te regelen. Het ligt voor de hand om meer zaken over te 
dragenn aan kaderleden, aan de ondernemingsraad of rechtstreeks aan de leden. Veel 
onderwerpenn zullen dus een nadere invulling krijgen. Via de CAO kunnen de rand-
voorwaardenn voor nadere invulling worden vastgelegd en kunnen eventuele facili-
teitenn worden geregeld. Het is ook voorstelbaar dat vakbonden gespecialiseerde 
dienstenn aanbieden, welke via de CAO worden gefaciliteerd. De CAO regelt bijvoor-
beeldd het recht op studieadvies, advies over employee benefits (aanvullende verze-
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keringen,, pensioen e.d.), het recht op een werkdrukonderzoek. De vakbond is te-
gelijkertijdd een der aanbieders van deze diensten, via een aan haar gelieerde onderne-
ming.. Op deze manier ontwikkelt de CAO zich tot een snel wendbaar voertuig voor 
belangenbehartiging,, terwijl de fysieke uitvoering van het werk door een dienst-
verlenendee afdeling van dezelfde vakbond wordt uitgevoerd. 

Aann het slot van het eerste deel van de studie werd de CAO een beetje plagend be-
schrevenn als een eeuwig brandende gloeilamp, symbool van niet-commercieel den-
ken.. Het gratis ter beschikking stellen van diensten lijk t te passen in een verzuilde, 
corporatistischee samenleving waarin weinig concurrentie bestaat. Maar in de hui-
digee markt worden sommige populaire producten, zoals internetdiensten of mo-
bielee telefoons, ook gratis ter beschikking gesteld. Om als grote marktpartij te kun-
nenn overleven is het kennelijk nodig om gratis of bijna gratis diensten te leveren, in 
dee wetenschap dat de kosten via andere wegen worden terugverdiend. Zo zou zich 
ookk de moderne CAO kunnen ontwikkelen. In figuur 10.3 wordt een mogelijke vorm-
gevingg voor de CAO van de toekomst geschetst. 

emptoyabifity--

adviess aan 

werfcöömers s 

FiguurFiguur 10.5 De CAO als netwerk van vakbondsdiensten. 
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Figuurr 10.3 laat een CAO zien met een kleine kern, omgeven door een netwerk van 
vakbondsdiensten,, kortheidshalve: de netwerk-CAO. De afspraken in deze CAO 
beperkenn zich tot het inkomen, de werktijd, de beroepskwalificatie en de aard van 
hett individuele contract dat kan worden afgesloten. Alles bij elkaar vier omvatten-
dee en met elkaar samenhangende terreinen die de afgelopen jaren complexer zijn 
gewordenn en waarvan de vakbond alles moet weten, omdat het om de kerncompe-
tentiee van de vakbond gaat. Zelfs op deze vier kerngebieden worden veel zaken ge-
delegeerdd naar een ander niveau. Zo kunnen afspraken over bijvoorbeeld werktij-
den,, afgezien van de hoofdlijnen, worden gedelegeerd naar het bedrijfsniveau. In 
dee CAO kunnen ook budgettaire voorzieningen worden opgenomen voor advies aan 
kaderledenn of aan de ondernemingsraad, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfs-
opleidingsplannen.. De vakbond praat niet op centraal niveau over de inhoud van 
dee beroepsopleidingen, want daarvoor zijn de regelingen te verschillend geworden. 
Dee vakbond kan wel kaderleden en ondernemingsraden trainen en adviseren, zo-
datt zij zelf een bedrijfsopleidingsplan kunnen beoordelen of ontwerpen. De be-
drijfsopleidingg wordt dus niet meer geregeld in de kern van de CAO, maar door mid-
dell  van overleg binnen de onderneming.166 Voorts kan de vakbond werknemers 
adviserenn op het terrein van de persoonlijke beroepsontwikkeling en beroepskeu-
ze,, of op het terrein van employee benefits. Ook hier kan de CAO een budgettaire 
ruimtee vaststellen, zodat de werknemer voor zijn persoonlijke advies kan (laten) be-
talen.1677 Ook kan de CAO verschillende a la Carte-regelingen bevatten. Ook op dit 
gebiedd kan de vakbond adviseren. Zijn er uiteindelijk toch nog problemen bij de 
nalevingg van de CAO, dan kunnen de werknemers een beroep doen op rechtsbij-
stand.. Er zijn op dit moment al verschillende sector-CAO sl68 waar werknemers bij 
overtredingg van de CAO een beroep kunnen doen op een toezichthoudende organi-
satie.. De dienst ledenservice van een vakbond kan zich profileren als uitvoerend be-
drijff  in deze. Ook in CAO'S waarin geen verwijzing naar CAO-controle is opgenomen, 
kann de vakbond zich uiteraard blijven profileren als belangenbehartiger op rechts-
kundigg gebied. Naar de aard van hun kerntaken kunnen ook de werkgeversorga-
nisatiess proberen om afspraken te maken, waarbij taken gedelegeerd worden naar 
dee diensten van bijvoorbeeld de AWVN. 

Figuurr 10.3 laat zien hoe de CAO wordt teruggebracht tot de kern door het dele-
gerenn van taken naar een ander niveau: de onderneming, de ondernemingsraad, het 
individuelee niveau of het bureau voor rechtshulp. De CAO wordt overzichtelijker en 
uiteindelijkk dunner, er is dus sprake van reductie van complexiteit. Alles bij elkaar 
genomenn regelt de CAO echter meer dan vroeger omdat hij het middelpunt vormt 
vann een complex van regelingen. Tegelijkertijd is de CAO-onderhandeling niet lan-
gerr het gremium waar alles wordt bedisseld: alle betrokken partijen en niveaus heb-
benn autonomie en beschikken over mogelijkheden om het anders te doen dan de 
CAOO aangeeft. De CAO geeft wel een pad naar bepaalde vakbondsdiensten, maar het 
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staatt de betrokken werknemer of werkgever vrij om een andere voorziening te kie-
zen.. Op dit punt verschilt de kern-CAO van alle gelaagde CAO-configuraties. De kern-
CAOO verplicht gewoonlijk niet tot een tweede of een derde overlegronde tussen vak-
bondd en ondernemingsorganisatie. In die zin is er ook geen hiërarchische relatie 
tussenn kern en periferie van deze CAO. In de netwerk-CAO worden voorzieningen ge-
bodenn waar anderen gebruikk van kunnen maken. De aanbieder van de CAO, de vak-
bondd of de werkgeversorganisatie, biedt diensten aan die voor leden goedkoop en 
inn samenhang met de CAO kunnen worden betrokken. Maar de diensten zijn ook 
loss van een CAO en via andere bedrijven te betrekken. Er is dus sprake van ontkop-
pelingg van producten en aanbieders. Het is voor de vakbond een zaak van goed 
koopmanschapp om de beste diensten aan te bieden tegen de laagste prijs. 

Tott slot van deze paragraaf wordt een voorbeeld gegeven van een CAO die enigs-
zinss gelijkt op het hierboven omschreven toekomstbeeld. In 1999 hebben de partij-
enn bij Unilever hun doelstellingen aangaande de toekomst van het sociaal gebied 
opp tafel gelegd. Daarbij werd ruim tijd uitgetrokken om van eikaars argumenten te 
lerenn en ook de wederzijdse achterban werd in het proces betrokken. De partijen 
hebbenn dus niet alleen gedacht aan het resultaat, maar de tijd genomen om een ge-
heell  nieuw proces van onderhandelen in gang te zetten. 

Dee uitkomst van deze onderhandelingen is een CAO waarin de centrale spelre-
gelss zijn vastgelegd en waarin veel andere zaken gedelegeerd worden. Zo zullen met-
tertijdd de zeer strakkee regels voor het werken en belonen in de ploegendienst glo-
balerr worden geformuleerd om een grotere flexibiliteit mogelijk te maken en een 
groteree mobiliteit onder de werknemers te stimuleren. De CAO wordt om het zo te 
zeggenn wat minder schools. Sommige aspecten zullen gedelegeerd worden naar 
overlegg per onderneming, andere zaken worden overgelaten aan de keuze van indivi-
duelee werknemers. Zo is er sprake van a la carte-voorzieningen en van een persoon-
lijj  k opleidingsplan. Om de werknemers in staat te stellen om hun pad uit te stippe-
lenn zijn voorzieningen gecreëerd, zowel voor de kaderleden van vakbonden (die na-
menss hun collega's onderhandelen) als voor individuele werknemers. Zo kunnen 
werknemerss zich op kosten van de zaak persoonlijk laten adviseren over de eigen 
loopbaanontwikkelingg en de beroepsopleiding. 

Dee vakbonden bij Unilever hebben meer gedaan dan het indienen van voorstel-
lenn op uiteenlopend gebied. Zij hebben ook nagedacht over de gebruikswaarde van 
dee CAO als product en over de toekomst van de eigen organisatie. Zo wordt de wer-
kingssfeervann de CAO uitgebreid tot en met het middle-management, zodat er meer 
personenn onder de CAO vallen. Bovendien wordt er ruimte gemaakt voor nieuwe af-
sprakenn zoals over employability. Aan de werkgeverskant is winst geboekt door het 
wegnemenn van rigiditeiten in de oude CAO en door een betere afstemming tussen 
verschillendee CAO'S. Van beide kanten kan gesproken worden over strategische ar-
beidsvoorwaardenvorming. . 
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Conclusie Conclusie 

Dee CAO-partijen moeten samen leren om tegelijkertijd met een nieuwe CAO-inhoud 
ookk een nieuwe CAO-configuratie te ontwikkelen. Hierbij is sprake van een strate-
gischh leerproces waaraan deelgenomen wordt door vakbondsbestuurders, vakbonds-
leden,, OR-leden, p&o-fiinctionarissen en werkgevers. Uitbreiding van onderwerpen, 
gepaardd gaande met verdere decentralisatie, is niet altijd de beste oplossing voor de 
toegenomenn ambities van de partijen. In termen van figuur 10.2 kan soms gespro-
kenn worden van te veel maatwerk, gecombineerd met teveel CAO-onderwerpen, ver-
deeldd over te veel onderhandelingstafels. Hier en daar lijk t het model van arbeids-
verhoudingenn de vorm aan te nemen van een trechter. Aan de bovenkant van de 
trechterr is volop ruimte, maar onderin, dat wil zeggen op de plaatsen waar vakbonds-
vertegenwoordigerss en leidinggevenden van bedrijven hun werk doen, is de door-
stroomsnelheidd beperkt. Groter, sneller en breder kan niet allemaal tegelijk. Reduc-
tiee van complexiteit is daarom geboden. 

Eenn nieuwe CAO-configuratie veronderstelt het maken van keuzes. Hoe kan de 
CAOO beter hanteerbaar worden? Kan het werken met kernonderwerpen ten goede ko-
menn aan de innovativiteit? Wat is de beste taakverdeling tussen de CAO en andere vor-
menn van belangenbehartiging en op welke manier kan de synergie worden verbeterd? 
Dee CAO lijk t een nieuwe plaats te krijgen als kernproduct in een netwerk van dien-
sten.. De CAO-partijen zijn op deze manier nog steeds in staat om gebruik te maken 
vann hun onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrent. Tegelijkertijd 
wordtt ruimte geboden aan verschillende aanbieders van sociaal-economische belan-
genbehartigingg waarmee vakbonden en werkgeversorganisaties samenwerken. De 
CAOO wordt een modern en wendbaar voertuig voor belangenbehartiging. Het CAO-
beleidd wordt minder verdedigend en krijgt een vernieuwend karakter. 

IO. 77 DEREGULERIN G OF RE-REGULERIN G 

Inn de aanhef van dit hoofdstuk werd gesteld dat de behoefte aan coördinatie en doel-
matigheidd een belangrijke rol speelt in het gedrag van de CAO-partijen. De behoef-
tee aan coördinatie speelt een rol binnen de organisaties van werkgevers en werkne-
mers,, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld ook de overheid heeft behoefte aan coör-
dinatie.. Hetzelfde kan gezegd worden over doelmatigheid. Bij het afsluiten van CAO'S 

willenn de partijen zo efficiënt mogelijk te werk gaan, maar de efficiencybehoefte be-
staatt ook in de uitvoering van sociale wetgeving, op het terrein van de arbeidsvoor-
zieningen.. Wat voor de CAO-partijen geldt, dat geldt voor de arbeidsverhoudingen 
inn het algemeen. Daarom wordt ter afsluiting van dit hoofdstuk nog een keer aan-
dachtt besteed aan de institutionele omgeving. 

298 8 



FiguurFiguur 10.4 De dynamiek van deregulering en re-regulering in de arbeidsvoorwaardenvorming 

Inn figuur 10.4 worden drie omgevingen of domeinen boven elkaar geplaatst. In het 
politiekee domein vindt zowel deregulering als re-regulering plaats. Onder regule-
ringg verstaan we het ontwikkelen van regelgeving, onder deregulering het opheffen 
vann regelgeving. Re-regulering is het opnieuw ontwikkelen van regelgeving in een 
klimaatt waarin de regelgeving juist tendeert te verdwijnen. In het CAO-domein 
wordtt uitvoering aan het CAO-beleid gegeven door de sociale partners, maar komt 
ookk institutionalisering voor. Onder institutionalisering verstaan we de vorming 
vann organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van regelgeving. Het 
opheffenn van de bedrijfsverenigingen sociale zekerheid is een voorbeeld van de-
institutionalisering.. Het vervolgens oprichten van de uitvoeringsinstellingen socia-
lee zekerheid (de uvi's) kunnen we re-institutionalisering noemen. Naarmate de uit-
voeringg van het CAO-beleid complexer wordt, zullen de sociale partners meer be-
hoeftee krijgen aan organisatievormen buiten de eigen werkorganisatie. Er is, met 
anderee woorden, sprake van verzelfstandiging van uitvoerende taken om de CAO-
partijenn zelf te ontlasten. Het kan om gezamenlijke instituten gaan met een pari-
tairee bestuursvorm. Het kan ook om eigen instituten gaan (voor training, advise-
ringg en service aan leden bijvoorbeeld). Ook institutionalisering kent grenzen. Veel 
problemenn worden overgelaten aan het zelfregulerend vermogen van de bedrijven 
off  het zelfregulerend vermogen van de werknemers of huishoudens. In dit indivi-
duelee domein kan zich ongelijkheid voordoen, omdat nu eenmaal het ene indivi-
duu betere levenskansen heeft dan het andere. Dit brengt ons ten slotte weer op de 
behoeftee aan coördinatie en regelgeving door de overheid. Ontstaan en opheffing 
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vann regelgeving kent geen toevallig verloop maar vloeit voort uit keuzes die de par-
tijen,, in het bijzonder ook de overheid, maken. 

Omm de mogelijke keuzes helder in beeld te brengen worden ter afsluiting van dit 
hoofdstukk drie scenario's of strategieën geschetst. De scenario's hebben een gemeen-
schappelijkk uitgangspunt: zij proberen de doelmatigheid van de CAO-onderhande-
lingenn te vergroten, de informatiestroom adequaat te regelen, overbelasting van de 
partijenn te voorkomen en daarmee ruimte te maken voor vernieuwing van het ar-
beidsvoorwaardenbeleid.. Het persoonlijke scenario legt de meeste nadruk op het 
individuelee domein, het reorganisatiescenario op het CAO-domein, en het neopoli-
tiekee scenario op het politieke domein. 

HetHet persoonlijke scenario 

Eenn mogelijke strategie is om minder te regelen en de zaken over te laten aan bedrij-
venn en huishoudens. Minder regelen kan zijn: minder onderwerpen benoemen, af-
sprakenn minder precies vastleggen, of het onderhandelen overlaten aan individuen. 

Dee eerste optie, afspraken maken over minder onderwerpen, lijk t in tegenspraak 
mett de behoefte aan vernieuwingg van beide kanten. De tweede optie lijk t in strijd 
mett de behoefte aan werknemerskant aan precieze en op maat gesneden regelingen. 
Inn de derde optie komen alle tendensen op het gebied van individualisering samen: 
onderhandelenn vindt niet meer plaats via gedelegeerd vertrouwen aan organisaties 
maarr door de individuele werknemer en de individuele werkgever die het lot in ei-
genn hand nemen. Onderhandelingsresultaten leiden ook niet meer tot een algemeen 
evenwichtt tussen partijen, maar zijn steeds uniek: iedere partij onderhandelt met 
iederee andere partij. In hoofdstuk 7 van deze studie werd met verwijzing naar de 
transactiekostentheoriee reeds betoogd dat een dergelijke configuratie ondoelmatig 
kann zijn. Uit het oogpunt van prijsvorming is een multi-contractsamenleving mis-
schienn wel ideaal, omdat iedere uitkomst de feitelijke waarde van de arbeid laat zien. 
Maarr uit het oogpunt van productie en dienstverlening is deze vorm van regulering 
contraproductieff  omdat het coördinerend principe van de arbeidsorganisatie met 
zijnn gezamenlijke arbeidsverdeling komt te vervallen. Hoe kunnen er nog treinen 
rijdenrijden als iedere machinist zijn eigen werktijden afspreekt met de spoorwegen? 

Eenn variant van het persoonlijke scenario die nog binnen de grenzen van uitvoer-
baarheidd valt, is de CAO a la carte. De a la carte-optie is een combinatie van collec-
tievee onderhandelingen en individuele maatvoering, net als de meeste individuele 
arbeidsovereenkomstenn die op dit moment gangbaar zijn. In die termen werd ook 
overr individualisering geschreven in hoofdstuk 9. De individuele keuzes die ge-
maaktt kunnen worden zijn begrensd omdat ook andere individuen willen kiezen. 
Waarr het nieuwe evenwichtspunt met meer vrijheid voor de werknemer komt te 
liggen,, is voorlopig een open vraag. Bij verdergaande individualisering krijgen vak-
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bondenn en werkgeversorganisaties een andere coördinerende rol. Vakbonden moe-

tenn dus zelf hun werkwijze veranderen. In die zin past de CAO a la carte ookk in het 

reorganisatiescenario. . 

HetHet reorganisatiescenario 
Vakbondenn en werkgeversorganisaties beschikken zelf over de mogelijkheden om 
dee arbeidsvoorwaardenvorming te hervormen. Daarvoor moeten de partijen strate-
gischee keuzes maken, hoe moeilijk dat ook moge zijn. In principe gaat het om de-
zelfdee soon beslissingen die ook in andere organisaties worden genomen: het for-
mulerenn van kerntaken, verzelfstandiging van taken en het streven naar synergie 
tussenn verschillende organisatiedelen. 

Dee CAO kan worden opgebouwd uit vier kernbestanddelen van de CAO: inkomen, 
werktijd,, kwalificatie, contractzekerheid. Bijvoorbeeld het nieuwe CAO-onderwerp 
zorgg kan worden beschreven in termen van inkomen en werktijd. Het werken met 
kernbestanddelenn maakt de CAO minder vrijblijvend; gezamenlijke doelen van de 
onderhandelendee partijen, hoe zinvol ook, hoeven niet meer in de CAO. Kerndoelen 
dwingenn de partijen om hun eisen duidelijker te operationaliseren en vooraf vast te 
stellenn waar een onderwerp thuis hoort, in de CAO of elders. Kern-items kunnen 
misschienn ook inspireren tot meer kernachtige formuleringen in de CAO. In elk ge-
vall  kunnen ze bijdragen aan een meer overzichtelijke ('modulaire') opbouw. Helde-
re,, toegankelijke en onderling vergelijkbare CAO s zijn immers belangrijk, niet alleen 
voorr de gebruikers maar ook voor de vele vrijwilligers, zoals OR-leden, kaderleden 
enn p&o-medewerkers, die zelf onderdelen van de CAO moeten afsluiten. 

Verzelfstandigingg van CAO-taken betekent het onderbrengen van regelgeving bij 
derden.. Dus niet de CAO omvat alle functies en bijbehorende waarderingen, maar 
hett functiehandboek. Niet de CAO bevat alle gezondheidsbedreigende werksituaties, 
maarr de Arbo-adas. De beheerders van respectievelijk het functiehandboek en de 
Arbo-adass zijn externe instituten, die eventueel medebestuurd worden door vak-
bondenn en werkgeversorganisaties. Verzelfstandiging biedt mogelijkheden om de 
eigenn organisatie te ontlasten en ruimte te scheppen voor verdere innovatie. Oprich-
tingg van nieuwe organisaties die een rol spelen in de belangenbehartiging van werk-
nemers,, is niet nieuw, maar lijk t in de jaren negentig een hausse te beleven. Zo wer-
kenn vakbonden tegenwoordig nauw samen met scholingsinstituten, adviseurs voor 
ondernemingsraden,, Arbo-instituten, verenigingen van slachtoffers van beroeps-
ziektenn en adviesbureaus voor pensioenvraagstukken. Sommige van deze instituten 
zijnn door de vakbeweging zelf opgericht. 

Eenn moeilijke opgave bij verzelfstandiging is het creëren van synergie. Dat geldt 
ookk bij verzelfstandiging van CAO-taken. Hoe ver kunnen vakbonden en werkge-
versorganisatiess gaan met transformeren (en uitbesteden) van hun eigen werk? Net 
alss ten aanzien van het persoonlijk scenario is het ook hier niet mogelijk om een 
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preciezee grens te benoemen. Het is in feite de zorg van de organisaties zelf om de 
eigenn doelstelling te herwaarderen en de eigen uitvoerende werkzaamheden te reor-
ganiseren.. In die zin is het reorganisatiescenario het gunstigste scenario voor de so-
cialee partners, omdat zij de grenzen zelf kunnen bepalen. 

HetHet neopolitieke scenario 

Dee derde mogelijke strategie is om beslissingen en eventueel het uitvoeren van ta-
kenn over te laten aan de overheid. We noemen dit het neopolitieke scenario, 'neo-* 
omdatt de politiek de laatste jaren juist taken heeft afgestoten. Een gedeelte van die 
takenn zou de overheid dus opnieuw moeten gaan vervullen. 

Vanuitt de vakbeweging bezien kunnen er twee redenen zijn om taken over te la-
tenn aan de overheid. 

-- De overheid lijk t de beste partij is om regelend op te treden. Dit argument speelt 
voorall  bij onderwerpen die een openbaar en democratisch karakter hebben en 
niett speciaal de arbeidsverhoudingen aangaan. 

-- Vakbonden kunnen het niet alleen en zoeken een coalitiepartner. 
Dee eerste afweging heeft een principiële en ideologische achtergrond en is daarom 
ookk de belangrijkste. De Nederlandse vakbeweging is sterk geneigd om de vinger 
opp te steken bij elk item dat verband houdt met de arbeidsverhoudingen. Niet lang 
geledenn weerspiegelde de vakcentrale FNV in de opbouw van het beleidsapparaat al-
lee departementen van de Nederlandse overheid. Die tijd lijk t voorgoed voorbij. De 
kerntakenn zijn opnieuw gedefinieerd en teruggebracht tot arbeid en inkomen. Maar 
err zijn nog steeds erg veel zaken die weliswaar verband houden met arbeid en inko-
men,, maar waarvan men zich kan afvragen of het wel exclusieve vakbondszaken zijn. 
Hett is de vraag of vakbonden taken moeten opeisen op het terrein van de arbeids-
bemiddeling,, de kinderopvang en de gezondheidszorg. Het gaat hier immers om 
openbaree voorzieningen, die vakbonden toch niet zelf uitvoeren. Waarom zouden 
vakbondenn en werkgeversorganisaties deze terreinen of aspecten daarvan beter kun-
nenn besturen dan de overheid? 

Dee tweede afweging ligt meer in de aard van deze studie. De Nederlandse vak-
bewegingg heeft slechte ervaringen opgedaan met de sterk gecentraliseerde arbeids-
verhoudingenn van de jaren vijfti g en zestig. In feite stond de vakbeweging vaak bui-
tenn spel omdat de overheid zich aan overregulering schuldig maakte. Hierdoor is 
eenn zekere angst gegroeid voor dirigisme. Waar de overheid taken uit handen neemt, 
kunnenn de vakbonden zich niet manifesteren: dit zou ten koste kunnen gaan van 
dee ledenontwikkeling. Inmiddels is de samenleving veel ingewikkelder geworden. 
Dee vakbeweging heeft niet te weinig taken, maar, zo lijk t het, juist te veel taken. 
Waarr zij zijn doelen niet kan waarmaken, bijvoorbeeld op het gebied van deeltijd-
rechten,, getuigt het van een goede strategie om de overheid als coalitiepartner te 
beschouwen.. Dit maakt de vakbeweging alleen maar aantrekkelijker voor leden en 
potentiëlee leden. 
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Coalitiepartnerss zoeken of wisselen betekent reorganiseren en de verantwoordelijk-
hedenn delen met anderen. Dit vraagt net als decentralisatie en andere bestuursstijl 
enn een andere manier van denken. Coalitiegedrag ten opzichte van de overheid 
hoortt dus ook een beetje thuis in het reorganisatiescenario. 

Conclusie Conclusie 
Hett kiezen van een nieuwe CAO-configuratie doen vakbonden niet alleen, maar al-
tijdd in samenspraak met de onderhandelingspartner. Het probleem doet zich voor 
datt zowel vakbonden als werkgeversorganisaties zoveel nieuwe taken op zich heb-
benn genomen dat zij het werk amper aankunnen. Om te blijven innoveren moeten 
eigenlijkk taken kunnen worden afgestoten, zodat er werkelij k ruimte komt voor ver-
nieuwing.. Taken afstoten of de eigen werkzaamheden beter stroomlijnen doen de 
organisatiess zelf, en dat proces hebben ze ook volledig in eigen hand. Het reorgani-
satiescenarioo zal dus altijd het kansrijkste scenario blijken te zijn. Toch kunnen er 
ookk werkzaamheden worden overgelaten aan individuele werknemers; soms vragen 
zijj  daar ook om. En ten slotte is er de overheid die bij wisselende onderwerpen als 
coalitiepartnerr mag worden beschouwd, soms van de vakbeweging, soms van de werk-
gevers.. Het persoonlijke scenario en het neopolitieke scenario kunnen dus wel dege-
lij kk inspiratie opleveren om de problemen van de belangenorganisaties op te lossen. 

I0.88 BELEI D EN PERCEPTIE 

Tott besluit van dit hoofdstuk wordt (figuur 10.5) een typering gegeven van het vak-
bondsbeleid.. Hoe valt het arbeidsvoorwaardenbeleid te typeren in de vier belang-
rijkstee tijdvakken na de Tweede Wereldoorlog? Daarachter wordt mijn perceptie 
(vann de gevolgen) van dit beleid gegeven. Hoe meer tijd er is verstreken na het tijd-
vakk in kwestie, des te gemakkelijker het wordt om een oordeel te geven. Meestal is 
eenn expliciete of impliciete waardering van het vakbondsbeleid uit de jaren vijftig , 
zestigg en zeventig voorhanden, in mindere mate is dit ook het geval over de jaren 
tachtig.. Vakbondsbesturen worden gewoonlijk gedwongen om beleid van het voor-
gaandee decennium te evalueren en bij te stellen. Op het terrein der arbeidsvoor-
waardenn is dit duidelijk het geval, met uitzondering van het jongste tijdvak. 

Kerndocumenten: : 

-- N W (1952), Welvaartsplan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. 

-- N W (1957), Wenkend perspectief. Studie over de inkomens- en vermogensverdeling. 

-- NW, NKV en CNV (1970), Actieprogramma van de drie vakcentrales 1971-1075. 

-- Industriebond N W (1974), Fijn is anders. 

303 3 



-- NKV (1975), Een visie ter visie. 

-- Harrasen en Reinalda (1975), Voor de bevrijding van de arbeid. 

-- N W (1977), Vakbeweging en maatschappij. 

-- Stichting van de Arbeid (1982), Het akkoord van Wassenaar. 

-- Hueting, De Jong en Neij (1983), Naar groter eenheid. 

-- Stichting vann de Arbeid (1993), Een nieuwe koers. 

-- Van den Toren (1996), Achter gesloten deuren? CAO-overleg in de jaren negentig. 

I945-I96J J 

1965-1980 0 

naa 1980 

naa 1990 

BELEI D D 

geleidee loonpolitiek 

gecoördineerdee loonstrij d 

strij dd om behoud van verworven 
rechten n 

verbredingg van het eisenpakket 

PERCEPTIE E 

onvoldoendee oog voor  machtsvorming 

onvoldoendee oog voor  decentraal vakbondswerk 

decentralisatiee van arbeidsverhoudingen, 
medee door  stagnatie van het centrale beleid 

overbelastingg van het vakbonds-apparaat 
enn individualisering? 

FiguurFiguur  10.5 Beleid en perceptie met betrekking tot de CAO-onderhandelingen 
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Conclusiess deel n 

KRACHTENVEL D D 

Welkee invloed hebben veranderingen in de arbeidsorganisatie en in de persoonlij-
kee levenssfeer op elkaar en op het proces van arbeidsvoorwaardenvorming? Zo luid-
dee het tweede deel van de probleemstelling van deze studie (paragraaf 1.3). Het is 
niett moeilijk om voorbeelden te vinden waarbij sprake is van een diepgaande beïn-
vloeding.. De flexibilisering van de arbeidsorganisatie heeft invloed uitgeoefend op 
dee persoonlijke levenssfeer van werknemers, bijvoorbeeld omdat zij werden gecon-
fronteerdd met tijdelijk werk, flexibele werktijden en flexibele beloning. Van de an-
deree kant heeft de levenssfeer van jongere generaties en de toename van het aantal 
werkendee vrouwen zijn sporen nagelaten op de organisatie van het werk. Het feno-
meenn deeltijdwerk is daarvan het beste voorbeeld. De interactie tussen veranderin-
genn in de arbeidsorganisatie en veranderingen in de levenssfeer is in de jaren tach-
tigg en negentig actueel geworden door een complex van veranderingen aan beide 
kanten.. De invloed van deze op elkaar inwerkende krachten op de arbeidsvoor-
waardenvormingg is vooral in de jaren negentig bijzonder groot geweest. 

InIn de probleemstelling (figuur 1.2) werd het krachtenveld rond de arbeidsvoor-
waardenvormingg zo beperkt mogelijk omschreven (bedrijfsinnovatie versus per-
soonlijkee levenssfeer), om de onderzochte relaties zo helder mogelijk in beeld te 
kunnenn brengen. In deze afsluitende paragraaf verdient het aanbeveling om een 
meerr algemene formulering te kiezen. Bedrijfsinnovatie maakt dan plaats voor het 
begripp Vernieuwing van de arbeidsorganisatie'. Verandering in de persoonlijke le-
venssfeerr maakt plaats voor 'sociaal-culturele veranderingen aan de aanbodzijde van 
dee arbeidsmarkt'. Er zijn bovendien meer invloeden in het spel, zoals de institutio-
nelee verhoudingen en de marktverhoudingen (figuur 10.1, blz. 306). En ten slotte 
magg worden aangenomen dat het resultaat van arbeidsvoorwaardenvorming zijn 
uitstralingg heeft op markt, arbeidsmarkt, arbeidsorganisatie en institutionele 
verhoudingen.. Dit levert het onderstaande krachtenveld op. 
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FiguurFiguur II.i  Het krachtenveld (il) rondde arbeidsvoorwaardenvorming 

THEMATISERING G 

Dee vraag is of dit krachtenveld ook aanwijsbaar is voor vroegere en toekomstige 
tijdvakken.. Zoals het derde deel van de probleemstelling (paragraaf 1.3) luidt: hoe 
kann deze relatie (arbeidsorganisatie, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaardenvorming) 
wordenn gethematiseerd ten behoeve van vakbondsbeleid? Met andere woorden, 
wordtt de arbeidsvoorwaardenvorming door de tijd heen beïnvloed door vernieu-
wingg van de arbeidsorganisatie en door veranderingen aan de aanbodzijde van de 
arbeidsmarkt? ? 

Eenn voorbeeld van dit type interactie is te vinden in de invoering van het be-
drijvenwerkk in de metaalindustrie in 1964. Het besluit om vakbondswerk in be-
drijvenn in te voeren ter aanvulling op de plaatselijke structuren werd genomen van-
wegee de schaalvergroting in de industrie: grotere fabrieken vroegen om betere con-
tactenn op de werkvloer. Sociaal-culturele veranderingen aan de aanbodzijde van de 
arbeidsmarktarbeidsmarkt speelden echter een niet minder belangrijke rol. Het wonen in arbei-
dersbuurten,, vanwaar men per fiets of zelfs te voet naar de nabijgelegen fabrieken 
enn werkplaatsen ging, raakte uit de tijd. Bovendien speelde de democratiserings-
behoeftee van de jaren zestig een rol. Het vakbondswerk in de bedrijven was zowel 
eenn uitdrukking van democratisering als een middel voor verdere acties, die op hun 
beurtt weer invloed uitoefenden op het arbeidsbestel. 

Inn figuur 11.2 worden de trends van de afgelopen jaren op het gebied van arbeids-
organisatie,, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaardenvorming naast elkaar gezet. Wat 
wass nieuw en beeldbepalend in het vakbondswerk en wat zal de toekomst opleve-
ren? ? 
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FiguurFiguur  11.2 De interactie tussen arbeidsorganisatie, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaardenvorming  arbeidsvoorwaardenvorming 

InIn kort bestek bespreek ik eerst de begrippen uit de eerste en tweede kolom van fi-
guurr 11.2, om daarna wat uitvoeriger stil te staan bij de derde kolom. De begrippen 
onderr arbeidsorganisatie zijn alle ondeend aan Bolwijn en Kumpe (1989) en wer-
denn eerder besproken in hoofdstuk 7 van deze studie. De efficiënte onderneming 
staatt voor een ontwikkelingsfase die begon in de jaren zestig. De kwalitatieve on-
dernemingg staat model voor een rijpere fase die te situeren valt vanaf eind jaren ze-
stig;; flexibiliteit hoon bij de jaren tachtig, innovatie bij de jaren negentig. De schaal-
vergrotingg en de efficiencybeweging in de economie gingen in de tijd samen met 
dee behoefte aan meer zeggenschap of democratie. De democratiseringsgolf was ze-
kerr geen causale reactie op bewegingen in het productieproces. Wel kan gesteld wor-
denn dat beide culturen hevig botsten: aan de ene kant de opkomst van de multina-
tionalee onderneming, aan de andere kant de democratisering in buurt, onderwijs, 
politiekk en bedrijf. Overigens liet de vakbeweging zich niet altijd leiden door het 
strevenn naar meer democratie; het ging vaak om een beperkte uitdrukking daarvan: 
meerr vakbondsmacht. Men zou kunnen betogen dat meer vakbondsmacht altijd 
eenn voorwaarde is voor bedrij fsdemocratie, maar in de praktijk botsen beide con-
ceptenn van democratie nogal eens, zoals we verderop zullen zien. 

Efficiëntee productie moet voor zichzelf een nieuw afzetgebied creëren. Dit werd 
gevondenn in de nieuwe vraag naar kwaliteit. De behoefte aan democratie botste wel-
iswaarr met de cultuur van de grote onderneming, maar schiep tegelijkertijd behoef-
tee aan meer vrije tijd, aan betere consumptiegoederen en een betere kwaliteit van 
dee arbeid. Voor het eerst kreeg de massa van de Europese werknemers perspectief 
opp een betere kwaliteit van het bestaan. De kwalitatieve onderneming van Bolwijn 
enn Kumpe schiep dus ook aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt een nieuwe be-
hoefte,, door mij samengevat met de term kwaliteitvan de arbeid. De flexibele onder-
nemingg en de flexibilisering van de arbeidsmarkt werden in de vakbeweging lange 
tijdd ervaren als een terugslag. Velen verlangden terug naar de tijd waarin uniformi-
teitt hoger aangeschreven stond dan individualisering en flexibilisering. Pas toen de 
flexibiliseringflexibilisering van de arbeidsmarkt een nieuwe generatie werknemers voortbracht, 
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groeidee binnen de vakbonden de erkenning en herkenning van de flexwerker. De 
sociaal-culturelee verschijningsvorm van flexibel werken wordt vaak individualise-
ringg genoemd: een flexibel bedrijf dat zijn gang kan gaan omdat er geen regels zijn; 
eenn individualistische werknemer die zichzelf wel kan en wil redden. Op dit beeld 
valtt nogal wat af te dingen. Ook flexibele, individualistische werknemers verlangen 
zekerheid,, ook al is dat een ander type zekerheid dan in de eerste naoorlogse jaren 
toenn de collectieve sociale zekerheid haar contouren kreeg (zie paragraaf 9.2). De 
sociaal-culturelee tegenhanger van flexibiliteit is daarom in mijn begrippenkader niet 
dee individualiteit maar de zekerheid. 

Dee innovatieve onderneming en employability als dragend begrip in het perso-
neelsbeleidd lijken goed te harmoniëren. In de jaren negentig tekende zich hier en 
daarr het prototype af van de goed opgeleide werknemer, die in staat was zijn onaf-
hankelijkheidd te bewaren ten opzichte van de werkgever, een redelijke mate van zeg-
genschapp had, inzetbaar was op meerdere plaatsen en dus over een goede arbeids-
marktpositiee beschikte. Zijn alle werknemers 'employable'? Dat is zeker niet het ge-
val.. Er zijn ook werknemers, bedrijven en bedrijfstakken waar de strijd nog gevoerd 
wordtt rond de thema's democratie, kwaliteit en zekerheid. De sociaal-culturele fa-
senn volgen elkaar dus op, maar niet allemaal op hetzelfde moment. 

VakbondswerkVakbondswerk in bedrijven 

Tussenn 1945 en 1970 hebben de Nederlandse vakbonden verschillende reorganisaties 
doorgevoerdd om nauwere aansluiting te realiseren met de werknemers in de be-
drijven.. De uiteindelijke vorm waarin de reorganisaties hun beslag kregen, was de 
invoeringg van het vakbondswerk in de onderneming in 1964. Alle reorganisaties wa-
renn bedoeld om een grotere vakbondseenheid te bereiken. De Nederlandse vakbe-
wegingg nam daarmee een voorsprong op bijvoorbeeld de Engelse, die in de jaren 
tachtigg nog moest beginnen met de vorming van eenheidsbonden. In Nederland 
wass al vroeg sprake van schaalvergroting in het vakbondswerk, zij het dat de schaal-
vergrotingg soms tot uiting kwam in een neiging tot centralisme en bureaucratise-
ring.. Bezoldigde bestuurders kregen veel macht, kaderleden kregen weinig autono-
mie.. Het unieke Nederlandse model van bedrijfsdemocratisering werd in de loop 
vann de tijd nogal eens gedwarsboomd, omdat de vakbondsleden in de onderne-
mingsraadd kort gehouden werden. Hieruit is een tweespalt ontstaan die moeilijk te 
overwinnenn blijkt: een brede stroming in de Nederlandse vakbeweging wil taken 
afstotenn naar de ondernemingsraad, maar een andere stroming houdt nog steeds 
vastt aan het primaat van de vakbeweging. De OR wordt door de tweede groep als 
eenn bedreiging gezien omdat er in de ondernemingsraad ook niet-vakbondsleden 
zitten.. Dit schisma heeft zijn sporen nagelaten in de medezeggenschapswetgeving 
enn speelt een rol bij vernieuwing van het CAO-beleid, waar immers ook de rol van 
dee ondernemingsraad aan de orde is. De soms wat naar binnen gerichte houding 
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inn de vakbeweging waar het de OR betreft heb ik in paragraaf 7.3 omschreven als een 
kinderziektee van de vakbondsdemocratie. Kinderziektes blijken in dit geval lang te 
durenn en kunnen ook op latere leertijd nog worden opgelopen. Dat neemt niet weg 
datt de opbouw van vakbondswerk in bedrijven een onmisbare ontwikkelingsfase in 
dee arbeidsvoorwaardenvorming vertegenwoordigt. In die tijd werd de basis gelegd 
voorr zeggenschap en tegelijkertijd voor het kwaliteitsdenken van de jaren daarna. 

Kadervorming Kadervorming 
Eenn betere kwaliteit van de arbeid vraagt om meer en betere kaderleden, hun op-
leidingg en begeleiding. Deze omvangrijke taak wordt in figuur 11.2 samengevat met 
hett begrip kadervorming. We zien inderdaad een groei van het aantal kaderleden 
enn van het vakbondsvormingswerk vanaf 1965 (Smide.a. 1979). Mettertijd verschui-
venn de taken die de vakbonden voor hun kaderleden reserveren en de programma's 
inn de vakbondsscholing. In de nog prille democratiseringsjaren wordt voorname-
lij kk over bewustwording en participatie gesproken. In de wat meer gepolitiseerde 
jarenn zeventig eisen vakbondskaderleden macht en zeggenschap over het bedrijf, 
maarr ook over het arbeidsvoorwaardenbeleid. Nieuwe groepen zoals uit de vrou-
wenbewegingg treden toe tot de vakbonden en dragen bij aan de vernieuwing van 
hett vakbondsvormingswerk. In de jaren tachtig komen de eerste tekenen van verza-
kelijking.. De ondernemingsraad is nu een erkend verschijnsel geworden en de OR-
scholingg is een gevestigde, zij het nog steeds groeiende markt. De ondernemingsraad 
hoeftt op de vakbondscursussen niet té*  leren wat bewustzijn en participatie is, want 
dee OR is hier zelf een uitdrukking van en heeft behoefte aan grotere effectiviteit, ma-
teriedeskundigheidd en coaching. 

InIn de jaren negentig ontstaan nieuwe dilemma's. Het tijdvak van flexibilisering 
steltt nieuwe eisen en kaderleden raken soms in verwarring ('Zijn we nu voor of te-
genn individualisering?') en worden bovendien overbelast. Dezelfde verschijnselen 
diee zich voordoen rond de CAO-onderhandelingen (paragraaf 10.6), worden ook er-
varenn door de kaderleden, om het even of zij actief zijn in de ondernemingsraad of 
opp enige plaats in de vakbond. Een overheid die taken afstoot, nieuwe onderwer-
penn op de overlegagenda, maatwerk in het eisenpakket, kleine en flexibele bedrij-
venn die de CAO niet naleven, dit alles maakt de werkzaamheden van kaderleden steeds 
complexerr en vraagt een kennisontwikkeling die niet voor iedereen bij te benen is. 
Hett aantal vrijwilligers in de vakbeweging begint te dalen terwijl elders in het vereni-
gingslevenn juist sprake is van groei (Sociaal en Cultureel Planbureau 1998). Dit hoeft 
nogg niet te wijzen op afnemende dynamiek. Er lijk t eerder sprake van heroriënta-
tiee en wisseling van de generaties. Al met al heeft de groei van het aantal kaderle-
den,, hun verbeterde scholing en grotere zelfstandigheid de basis gelegd voor verde-
ree vernieuwing van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Zonder kaderleden zou de 
Nederlandsee vakbeweging niet opgewassen zijn tegen de beweging van decentrali-
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satiee en flexibilisering van de jaren daarna. Sterker nog, door dee invloed van kader-

ledenn op de werkvloer werd de decentralisatie versneld. 

ProfessioneleProfessionele dienstverlening 

Dee voornaamste uitdrukking die de flexibilisering en de behoefte aan zekerheid 
hebbenn gekregen in het vakbondswerk, is de behoefte aan professionele dienstver-
lening.. Ook hier een ontwikkeling die niet zonder tegenspraken verloopt. Hierbo-
venn werd al opgemerkt dat vakbonden aanvankelijk niet konden leven met flexibi-
liseringg van de arbeidsmarkt en hevig terugverlangden naar de oude tijd van unifor-
miteitt en collectieve actie. In dat oude streefbeeld paste nu juist een vakbond met 
eenn wat meer vrijwillig e organisatievorm, gedragen door sterke kadergroenen. Toch 
zijnn de meeste Nederlandse vakbonden vanaf het midden van de jaren tachtig be-
gonnenn met investeren in sociaal-juridische dienstverlening, een bedrijvigheid die 
nogg steeds groeit. Is sociaal-juridische bijstand, of ledenservice, dan geen taak voor 
kaderleden?? Dat is lange tijd de discussie geweest. Inmiddels tekent zich echter een 
professioneell  dienstverlenend apparaat af: alleen al de FNV beschikt over de groot-
stee organisatie in Nederland op het gebied van de rechtsbijstand. Hoe verdraagt zich 
eenn zo sterke groei van de individuele dienstverlening met de collectieve belangen-
behartigingg in bedrijven? Brug en Van den Hurk (1999) zijn van oordeel dat de col-
lectievee arbeidsvoorwaardenvorming via de CAO zijn langste tijd gehad heeft en spre-
kenn van de 'sociale ANWB-functie' van de vakbeweging. In de praktijk lijk t het er 
meerr op dat de vakbeweging op zoek is naar integratie van CAO-beleid en individu-
elee belangenbehartiging. De CAO lijk t zich te ontwikkelen tot een voertuig dat ruim-
tee biedt aan een meer individueel getinte belangenbehartiging (paragraaf 10.6). Een 
CAO-configuratiee zoals verbeeld in figuur 10.3 schept niet alleen voorwaarden voor 
meerr zekerheid, maar heeft ook een positieve uitstraling naar innovativiteit in de 
bedrijvenn en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 

PersoonlijkePersoonlijke strategievorming 

Inn de nieuwe eeuw zal de vakbeweging nog steeds behoefte hebben aan zaken die 
all  eerder werden opgebouwd: collectieve machtsvorming in bedrijven, kaderleden 
enn professionele diensten. Maar dat is niet genoeg. Aan het eind van de jaren negen-
tigg tekende zich een nieuwe vorm van belangenbehartiging af, die niet alleen indivi-
dueell  gericht maar ook strategisch is. Wie zich tot een rechtsbijstandkantoor wendt, 
legtt het eigen probleem (te weinig loon ontvangen, ontslag gekregen) in handen van 
eenn professional. Dat is een persoonlijke maar nog geen strategische aanpak. Per-
soonlijkee strategievorming betekent dat de individuele werknemer zelf zijn situatie 
kentt (dit is mijn leeftijd, mijn beroepservaring, mijn huiselijke situatie), het krach-
tenveldd leert overzien (wat is de strategie van de arbeidsorganisatie, welke mogelijk-
hedenn biedt de arbeidsmarkt voor mij?) en zelf keuzes maakt. De werknemer zet 
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zelfdee stappen maar heeft advies nodig om een pad te vinden waarlangs opleiding, 
loopbaann en inkomensontwikkeling verlopen. 

Dee vakbond kan zijn diensten aanbieden om een persoonlijke strategievorming 
mogelijkk te maken. Maar zij kan het werk de leden niet uit handen nemen, omdat 
ditt een apparaat zou vergen waarvoor geen enkele vakbondscontributie nog toerei-
kendd is. De vakbeweging stelt de leden in staat om strategische keuzes zelf te ma-
kenn en legt de belangrijkste keuzemomenten vast in een collectief contract. Op die 
plaatsenn waar het contract open is, dus waar keuzes gemaakt kunnen worden, kan 
dee vakbeweging diensten aanbieden in de zin van advies of training. Daar waar het 
contractt getallen of normen oplegt en waar de andere partij deze overtreedt, kan de 
vakbewegingg rechtsbijstand aanbieden. De persoonlijke groei van de werknemer, 
diee vereist is om zelfstandig en mondig te werk te gaan, wordt niet alleen onder-
steundd door training en advies, maar ook bevorderd via werknemerszeggenschap. 
Err is dus niet alleen een andere vakbondscultuur nodig om persoonlijke strategie-
vormingg mogelijk te maken, maar ook een andere ondernemingscultuur. 

Dee vakbeweging heeft een ontwikkeling doorgemaakt van collectieve strijd naar 
persoonlijkee strategievorming. Dat wil niet zeggen dat gezamenlijke belangen of on-
derlingee solidariteit uit beeld geraakt zijn, wel dat er andere vormen zijn ontstaan. 
Hett centralistische karakter van de organisatie en de uniformiteit in de belangenbe-
hartigingg werd in feite al doorbroken in de jaren zeventig toen kaderleden en kader-
groepenn een zelfstandiger rol toebedeeld kregen. Belangenbehartiging op de werk-
vloerr kreeg in die tijd een grotere verscheidenheid. In de jaren tachtig, in een kli-
maatt van flexibilisering en individualisering, nam de behoefte aan verscheidenheid 
nogg toe. Individuele belangenbehartiging werd een veel gevraagd product om de 
rechtszekerheidd van de leden veilig te stellen. De eisen aan de professionaliteit van 
dee vakbeweging werden hoger. Sinds de jaren negentig kunnen werknemers voor 
eenn belangrijk deel hun eigen zaken regelen, maar daar is wel een infrastructuur van 
collectievee regelingen, een sterk verenigingskader op de werkvloer en een hoog-
waardige,, professionele belangenbeharting voor nodig. 

Terr afsluiting van deze paragraaf nogmaals het derde deel van de probleemstel-
ling,, te weten de thematisering van vakbondsbeleid. Geconcludeerd kan worden 
datt de interactie tussen arbeidsorganisatie, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden-
beleidd een werkbaar uitgangspunt is om het vakbondsbeleid te analyseren in de tijd. 

TOEPASSINGG ALS BELEIDSINSTRUMENT 

Kann de vakbeweging ten behoeve van verdere beleidsontwikkeling steun ondenen 
aann een interactiemodel van arbeidsorganisatie, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaar-
denvormingg (figuur 1.2 en 11.2)? 
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Inn figuur 11.3 worden van boven naar beneden vier beleidsterreinen aangegeven, cor-

responderendd met de laatste hoofdstukken van dit boek. Op elk terrein wordt, in 

dee middelste kolom, een typering gegeven van de voornaamste beleidsverschuiving, 

telkenss aansluitend op de afsluitende figuur in deze hoofdstukken. Vervolgens 

wordt,, in de rechterkolom, een beleidsadvies weergegeven. 

hoofdstukk 7 
arbeidsorganisatie e 

hoofdstukk 8 
regelingg van de 
werktijd d 

hoofdstukk 9 
beroepskwalificatie e 
enn zekerheid 

hoofdstukk 10 
configuratiee van 
dee CAO 

BELEIDSVERSCHUIVIN G G 

vann distantienaar convergentie 

vann one-issuebcleid naar 
veelkleurigee vooruitzichten 

vann rechten naar kansen 

vann centralisme, 
viaa decentralisatie, 
naarr individualisering 

BELEIDSADVIE S S 

verrichtt onderzoek naar nieuwe strategische 
veranderingenn in de arbeidsorganisatie 

aandachtt gevraagd voor ontwikkelingen 
aann de vraagzijde van de arbeidsmarkt 

aandachtt gevraagd voor drempels in de 
arbeidsorganisatiee en rigiditeiten in de CAO 

maakk van de CAO een collectieve standaard 
voorr een netwerk van diensten 
opp arbeidsvoorwaardengebied 

FiguurFiguur IL} Beleidsverschuiving en beleidsadvies met betrekking tot de arbeidsorganisatie, 

werktijden,werktijden, employability en CAO-configuratie 

Dee arbeidsorganisatie heeft in de jaren tachtig en negentig grote veranderingen on-
dergaan.. Lean-production, uitbesteding en flexibilisering plaatsten de vakbonden 
meerderee malen voor voldongen feiten. Toch zag de vakbeweging kans om de ach-
terstandd in te lopen en na een lange periode van volgzaamheid en distantie overleg 
mett de werkgevers af te dwingen op dit complexe terrein. Daarbij is geleidelijk een 
zekeree convergentie in het denken opgetreden. Meedrijven met een brede stroom 
vann consensus is voor de vakbeweging op dit moment en bij dit onderwerp een val-
kuil.. De vakbeweging moet juist speuren naar nieuwe organisatieconcepten en ei-
genn ideeën inbrengen, die wellicht van invloed zijn op de organisatieopvatting van 
dee toekomst. Wat vindt de vakbond, om een moeilijke vraag op te werpen, van de 
modernee kantoororganisatie, waarin de werknemers niet meer over een eigen wer-
kruimtee beschikken? De beste houding ten opzichte van de innovaties van de toe-
komstt is een combinatie van verkenning en debat, in en buiten de eigen kring. 

Opp werktijdengebied is beslist geen sprake van consensus. Het beleid is al jaren-
langg gericht op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt (deeltijdwerk, loopbaanon-
derbrekingg en verlof)» omdat de werkgevers weigeren over collectieve arbeidstijd-
verkortingg te praten en omdat in politieke kringen de moed ontbreekt om deze ban 
tee doorbreken. Inmiddels lopen de spanningen op. De werkdruk is hoog, het aan-
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tall  tweeverdieners groeit nog steeds en de arbeidsmarkt is voor het eerst sinds de ja-
renn zestig overspannen. Er kan een moment komen waarop de beroepsbevolking in 
meerderheidd voor vrije tijd kiest, zoals dat ook in de jaren zestig is gebeurd. Het kan 
ookk zijn dat de meerderheid een keuze maakt om nog harder of nog langer te gaan 
werken,, maar in dat geval kunnen er ongunstige effecten ontstaan, bijvoorbeeld stij-
gendd verzuim. In beide gevallen valt economische schade te verwachten, omdat de 
bedrijvenn niet ingesteld zijn op nieuwe tijdarrangementen en de kans lopen om te 
wordenn verrast door onoverzichtelijke behoeften aan meer vrije tijd of door oplo-
pendd verzuim. Het is vooruitziend beleid om nu de blik naar de arbeidsorganisatie 
tee richten en bijvoorbeeld te onderzoeken wat een vierdaagse werkweek voor gevol-
genn kan hebben voor de bedrijvigheid, de cultuur en de beroepskwalificatie van 
werknemers. . 

Opp onderwijsgebied lijk t de publieke opinie zich voor het eerst sinds lange tijd 
watt losser te maken van de beroepsuitoefening. Het Nederlandse onderwijs maakt 
eenn verwaarloosde indruk en het debat gaat eerder over de kwaliteit van het onder-
wijss dan over de beroepsvoorbereiding. Een parallel met de jaren zestig en zeventig 
tekentt zich af. In de bedrijven heerst nog wel de overtuiging dat scholing nodig is 
omm iets te bereiken, maar de hausse aan her- en bijscholing lijk t voorbij, omdat werk-
nemerss naarmate de arbeidsmarkt krapper wordt, uitgekeken raken op extra in-
spanningen.. De werknemer wil zelf beslissen wat voor cursussen er worden gevolgd 
enn of er wel cursussen worden gevolgd. Er zijn immers ook zonder scholing genoeg 
mogelijkheden.. En dus bieden de bedrijven een persoonlijk opleidingsplan aan voor 
degenenn die dat willen, of een sabbatical, of een andere vorm van loopbaanonder-
breking.. Het debat over de beroepskwalificatie lijk t zich, net als het debat over de 
tijd,, te verplaatsen naar de aanbodkant van de arbeidsmarkt. Daarmee geven de be-
drijvenn een unieke kans uit handen om de eigen innovativiteit te vergroten via scho-
lingg en organisatieverandering. Het valt wel te begrijpen dat de vakbonden op dit 
momentt niet aandringen op verplichte scholing, op bedrijfsreorganisaties en op het 
schrappenn van verouderde, mobiliteitsremmende passages in de CAO. Toch zou het 
beterr zijn om, met het oog op de beroepszekerheid van nieuwe generaties, te speu-
renn naar nieuwe vormen van beroepskwalificatie en organisatievernieuwing. Dus 
wegg met de drempels in de arbeidsorganisatie en weg met de rigiditeiten in de CAO. 

Hett is opvallend dat in Nederland van werkgevers- en overheidszijde zo snel alar-
merendee geluiden worden gehoord over de loonstijging. Bij aanhoudende economi-
schee groei zwellen de inkomenseisen aan, maar er gebeurt veel meer. De vier kern-
bestanddelenn van de arbeidsvoorwaarden - inkomen, werktijd, kwalificatie en con-
tractt (paragraaf 1.4) - vormen een geheel en beïnvloeden elkaar wederzijds. Het 
besteedbaarr inkomen van de huishoudens wordt steeds minder afhankelijk van jaar-
lijksee loonstijgingen, maar hangt ook af van scholing, werktijden en het type arbeids-
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contract.. Vakbonden onderhandelen niet zozeer over lonen, maar over de voor-
waardenn die de werknemers in staat stellen om goede lonen te bedingen. Ook uitge-
steldee inkomensbestanddelen zoals pensioenen, verzekeringen en spaargeld spelen 
eenn belangrijke rol. Dan zijn er nog de kansen van de partner om een goed inko-
menn te verdienen en ten slotte de vermogensvorming zoals de waardeontwikkeling 
vann de eigen woning en eventuele beleggingen. De strategie van de loonstrijd heeft 
plaatss gemaakt voor de strategie van de persoonlijke inkomensvorming en deze is 
nett als het contracdoon afhankelijk van de conjunctuur en van vraag en aanbod op 
dee arbeidsmarkt. 

Anderss dan bij de vorige items (arbeidsorganisatie, werktijden en beroepskwali-
ficatie)ficatie) is er in de CAO-configuratie een extra accent nodig aan de vraagzijde van de 
arbeidsmarktt in de vorm van een nieuw, verstandig compromis over het CAO-pak-
ket.. Hoe kan een evenwicht gevonden worden tussen vaste en variabele inkomens-
bestanden?? Hoe kan een evenwicht worden gevonden tussen werkdruk, scholing 
enn zorgtaken? Hoe kunnen de voorzieningen opgevoerd worden zodat er een opti-
malee toegang ontstaat tot de betaalde arbeidsmarkt? En misschien ook: hoe kan de 
voortdurendee zucht naar meer geld, die helaas vooral afkomstig is van de beter ge-
situeerdenn en die een fnuikende invloed heeft op de rest van de samenleving, wor-
denn omgebogen naar welzijn of kwaliteit? 

Dee jaren negentig zijn voor sommigen de jaren van de exhibitionistische zelf-
verrijking,, om met Wim Kok te spreken, maar ook de jaren van de 'corporate iden-
tity'.. Er werden landen veroverd met fusies en overnames, er werd veel geld verdiend 
enn er kwam een nieuw type management. Sommigen spreken over een terugkeer 
vann het kapitalisme, anderen over verschillende gezichten van het kapitalisme. Ma-
nagerss en goeroes hebben begrepen, dat geld alleen niet gelukkig maakt en zijn op 
zoekk naar de spirituele dimensie, de groene dimensie en de solidariteitsdimensie van 
hunn onderneming. Ook de vakbeweging kan een nieuwe identiteit gebruiken. Vak-
bondenn hebben niet de impact om pal te staan voor oude waarden uit een vervlo-
genn tijdperk. Dat zou wel van standvastigheid getuigen, maar het zou weinig hel-
pen,, omdat ook de leden worden meegezogen door het materialisme van de aan-
delenbeurss en het hectische van de 24-uurseconomie. De vakbeweging moet de 
economischee en culturele hype van het moment aanvoelen en tegelijkertijd de on-
derstroomm van vernieuwing opzoeken. Ook hierbij gaat de keuze tussen meedrij-
venn met de stroom of zelf sturen. 

Eenn reorganisatie van het CAO-instrument, zoals voorgesteld in paragraaf 10.6, is niet 
voldoendee om de bakens in de arbeidsvoorwaardenvorming volledig te verzetten. 
Daarvoorr is, om met Karl Marx te spreken, ook het verleggen van de 'morele gren-
zen'' (Marx 1972:159) nodig. Maar vernieuwing van de CAO kan wel een zinvolle bij-
dragee leveren. Er zijn nu te veel CAO'S waar de partijen al jarenlang niet meer echt 
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beleidd maken. De onderhandelingen doen soms denken aan de romans over koning 
Arthur,, waarin de hoofdrolspelers zo zwaar beharnast en bewapend op elkaar af-
stormenn dat het al een hele kunst is om in het zadel te blijven. Ballast overboord wer-
penn lijk t hier de beste remedie. Dat kan ruimte scheppen voor nieuw beleid in een 
nieuwee eeuw. Die ruimte zal snel benut worden. Het interactiemodel van arbeids-
organisatie,, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaardenvorming kan hierbij helpen. 
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Vann poldermodel naar  sociale innovatie 

Opp het eerste gezicht zijn de arbeidsverhoudingen in Nederland een toonbeeld van 
continuïteit.. Windmullers analyse van de overlegeconomie gesteund door drie par-
tijen,, voor het eerst gepubliceerd in 1970, past uitstekend op het poldermodel. De 
daaropvolgendee voorspellingen van geleidelijke decentralisatie met handhaving van 
dee consensuseconomïe zijn allemaal uitgekomen en bevestigen zichzelf steeds op-
nieuw,, want het decentralisatieproces gaat nog door. De betrekkelijke eensgezind-
heidd over loonkostenmatiging completeert het beeld, zij het dat de jaren 1964-1978 
opp dat punt nogal uit de toon vielen. 

Maarr onder de oppervlakte verandert er veel. Vakbonden en werkgeversorgani-
satiess zijn meegegaan in het proces van ontzuiling en fuseren en ontwikkelden zich 
tott grote professionele organisaties. Op het terrein van de sociale zekerheid en de 
arbeidsmarktvoorzieningg doet de markt zijn intrede, met grote gevolgen voor het 
bestuurlijkee werk van vakcentrales en werkgeverscentrales. De vakbonden en de 
werkgeversorganisatiess krijgen zelf trouwens ook met concurrenten te maken. Ver-
zekeringsmaatschappijenn bieden rechtsbijstandsverzekeringen aan, een markt die 
vroegerr beschouwd werd als het exclusieve domein van de vakverenigingen. Grote 
internationalee adviesbedrijven begeven zich op de markt voor arbeidsvoorwaarden-
adviess en dringen door tot de kerntaak van de werkgeversorganisaties. Sociaal-eco-
nomischee belangenbehartiging ontwikkelt zich tot een kennisintensief bedrijf en 
zowell  de vakbonden als de werkgeversorganisaties moeten hun best doen om mee 
tee kunnen op deze nieuwe en snel groeiende markt. In de jaren zestig vonden kriti -
schee leden de vakbond meestal te weinig democratisch, tegenwoordig vinden kriti --
schee vakbondsleden dat de dienstverlening achterblijft bij de mogelijkheden. 

Dee grootste veranderingen van de jaren tachtig en negentig vonden echter plaats 
inn de arbeidsorganisatie en in de persoonlijke levenssfeer. Beschrijving en analyse 
vann deze veranderingen is de kern van deze studie. Op deze plaats heb ik de behoefte 
omm driee aspecten van de arbeidsverhoudingen met elkaar te verbinden. In de eerste 
plaatss het heersende systeem van arbeidsverhoudingen. In de tweede plaats het ver-
mogenn van de vakbeweging, om een eigen strategie te voeren, zoals beschreven in 
deell  1. En ten slotte de vernieuwing bij vakbonden, zoals beschreven in deel n. Is de 
vakbondd er in de jaren tachtig en daarna in geslaagd om de vernieuwende stroom 
inn de samenleving te bereiken en is meedoen een kwestie van drijven of van sturen? 

Sindss 1995 staat het debat over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in het teken 

vann het poldermodel. De unieke wijze van overleg over sociaal-economische aan-
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gelegenhedenn die wij hier al een halve eeuw kennen, lijk t zijn definitieve naam te 
hebbenn gekregen met verwijzing naar de al even unieke waterstaathuishouding. Het 
poldermodell  is strikt genomen een vorm van overleg en besluitvorming op topni-
veauu met de Sociaal-Economische Raad, de Stichting van de Arbeid, de vakbewe-
ging,, de werkgeversorganisaties en een deel van het kabinet als hoofdrolspelers. In 
dee praktijk is er sprake van een grotere impact, omdat er veel historische en cultu-
relee aspecten aan het model kleven, die ook elders in de samenleving aanwijsbaar 
zijn.. Het poldermodel staat dus niet alleen voor economische besturing of econo-
mischee besluitvorming, het is ook een type politieke cultuur of ondernemingscul-
tuurr dat bij Nederland past. Met betrekking tot de Nederlandse c.q. Noordwest-
Europesee ondernemingscultuur spreekt Trompenaars (1995) van de Eiffeltorencul-
tuur:: rationeel, open en centralistisch. 

Dee voornaamste kenmerken van het poldermodel laten zich als volgt samenvat-
tenn (Vos en Van den Toren 1997). Een diep geworteld en wijd verbreid vertrouwen 
inn de verzorgingsstaat onder de bevolking. Een politiek spectrum dat alle kleuren 
vann de regenboog kent, bij een traditie van geleidelijk wisselende coalitieregeringen, 
zonderr polariteit van arbeiderspartijen versus ondernemerspartijen. Een overheid 
diee bereid is om te luisteren naar belangenorganisaties alvorens besluiten te nemen. 
Belangenorganisatiess die weliswaar een eigen besluitvorming kennen, maar waar 
tochh het belang van samenwerking wordt ingezien. Een bedrijfsleven dat beseft hoe 
kleinn de thuismarkt is en een goed oog heeft voor de internationale omgeving, voor 
anderee culturen en voor de pluriformiteit in eigen land. Een weinig dogmatische, 
alss vernieuwend bekendstaande vakbeweging. Een goede en op termijn gegroeide 
verstandhoudingg tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties. En ten slotte 
dee bereidheid van politieke partijen, werkgevers en vakbeweging om daadwerkelijk 
inn te grijpen en te reorganiseren bij gebleken falen van de verzorgingsstaat met re-
spectt voor de goede kanten van diezelfde verzorgingsstaat. 

Opp het poldermodel bestaat op dit moment betrekkelijk weinig kritiek. Het suc-
cess van het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid sinds circa 1995 
gevenn daar ook niet veel aanleiding voor. Bovendien is het poldermodel mijns in-
zienss een plastisch model, dat gemakkelijk kan worden aangepast en waar men ei-
genlijkk niet tegen kan zijn, zelfs al zijn er bedenkingen op deelterreinen. In de ja-
renn zeventig en tachtig was de oppositie tegen het Nederlandse systeem van arbeids-
verhoudingenn veel krachtiger, met dien verstande dat het debat in de jaren zeventig 
voorall  van links kwam en in de jaren tachtig van rechts. 

Aann het eind van de jaren zestig groeide de kritiek op de Nederlandse arbeidsver-
houdingen.. Deze kritiek werd gevoed door een toenemende strijdvaardigheid bin-
nenn de vakbeweging en meer algemeen door de behoefte aan verdergaande democra-
tiseringg van de samenleving. Peper (1973) sprak in dit verband over een 'conflictmo-
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del',, ter onderscheid van het vigerende 'harmoniemodel', en voorzag dat de partij-
enn op zeker moment weer bij elkaar zouden komen in een 'coalitiemodel\ Een de-
cenniumm later werd het debat ingezet door neoliberale economen. Van die kant be-
stondd kritiek op het systeem van loonvorming (de koppeling tussen lonen en uitke-
ringen,, het wettelijk minimumloon en het algemeen verbindend verklaren van CAO'S). 

Omdatt er bovendien weinig beweging bleek te zijn in de arbeidsverhoudingen, 
kreegg de overlegeconomie het predikaat 'stroperigheid' en het belangrijkste gremi-
um,, de Sociaal-Economische Raad, moest het ontgelden. Deze kritiek bereikte zijn 
hoogtepuntt begin jaren negentig. 

Anderee economen, arbeidssociologen en -juristen namen het juist op voor de 
overlegeconomiee en benadrukten het belang van de neocorporatistische samenwer-
king.. Wel werd kritiek geleverd op de lage arbeidsparticipatie in Nederland (Weten-
schappelijkee Raad voor het Regeringsbeleid 1990), op de te nauwe samenwerking 
vann werkgevers- en werknemersorganisaties in de besturing van de sociale zekerheid 
(Parlementairee Enquêtecommissie 1993) en op het gebrek aan beroepsmobiliteit. 
Zowell  de neoliberale als de neocorporatistische critici - zoals ik ze verder zal noe-
menn - onderstreepten de behoefte aan meer dynamiek in de bedrijven en meer flexi-
biliteitt in de regelgeving. Van neoliberale zijde werd voornamelijk gepleit voor min-
derr regelgeving of deregulering, de neocorporatisten pleitten voor andere regelge-
ving.. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de laatste groep het debat gewonnen heeft. 

Opp deze plaats gaat de belangstelling uit naar de arbeidsverhoudingen van de 
toekomst.. De neoliberale economische theorievorming, gevoed vanuit de Angel-
saksischee landen, heeft een grote impact gehad op de verhoudingen rond 1980. Eco-
nomischee stagnatie viel toen samen met een ver doorgevoerde reguleringseconomie. 
Hett was bijvoorbeeld een dankbare job voor de neoliberale school om de haperen-
dee economie van Groot-Brittannië in de jaren tachtig te vergelijken met de opko-
mendee Aziatische tijgers. Uitgeklede sociale wetgeving, beperkte budgetten voor de 
overheidd en beteugeling van de vakbondsinvloed werden in die tijd gepresenteerd 
alss werkzaam recept dat wereldwijd zou helpen. In de Nederlandse samenleving 
heeftt de neoliberale school zeker voor een schokeffect gezorgd, maar van een blij-
vendee invloed op de arbeidsverhoudingen is geen sprake. Voor een minder schoks-
gewijzee bijsturing, bijvoorbeeld door het vervangen in plaats van schrappen van ver-
ouderdee regelgeving, bestaat in de neoliberale traditie weinig belangstelling. Neo-
liberalee theorie is vooral geïnteresseerd in de uitkomst van economische inspanning, 
maarr schiet te kort bij het verklaren van de processen die aan dit resultaat ten grond-
slagg liggen. Voor een studie naar de arbeidsverhoudingen is het proces echter niet 
minderr belangrijk dan het resultaat. Daarom is neoliberale economie geen geschikte 
theoriee voor onderzoek naar de arbeidsverhoudingen. 

Onderzoekk in de neocorporatistische traditie gaat gewoonlijk over de machts-
balanss tussen economische belangengroepen onderling en hun gezamenlijke in-
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vloedd op de staat. Het ontstaan van regelgeving en besturingsprocessen is meestal 
eenn resultante van deze machtsbalans. Andere machtsverhouding en andere bestu-
ringg van de samenleving zijn van invloed op de economie, zoals de economie ook 
dee machtsverhouding kan beïnvloeden. De restauratie van de verzorgingsstaat die 
inn de meeste Europese landen in volle gang is, valt dan ook uitstekend te analyse-
renn met behulp van neocorporatistische theorie. Bestudering van de machtsbalans 
tussenn de werkgeverspartij, de werknemerspartij en de overheid is verhelderend. Ver-
gelijkingenn tussen landen, vergelijkingen naar onderwerp of tijdvak leveren daarbij 
overvloedigg materiaal op. Zo zien we in de Franse traditie werknemers en werkge-
verss elkaar hevig bestrijden, terwijl de overheid de gewoonte heeft om zelf te be-
slissenn zonder een klimaat van overleg te creëren. In Duitsland zien we vaak het om-
gekeerde:: machtige vakbonden en werkgeversorganisaties houden de overheid lie-
verr op afstand. 

Inn Nederland zijn de partijen daarentegen bereid om van elkaar te leren en samen 
naarr nieuw beleid te zoeken, ook al komt men daarbij soms ver van de eigen oor-
sprongg af. Men kan zich afvragen waardoor het evenwicht tussen de drie partijen tot 
standd komt en in stand kan blijven. Waarom stuurden de Nederlandse werkge-
versorganisatiess begin jaren tachtig niet aan op een definitieve breuk met de toen 
verzwaktee vakbonden? Partijen houden kennelijk in hun onderlinge betrekkingen 
rekeningg met het gedrag op langere termijn van de derde partij. Visser en Hemerijck 
(1998)) stellen in navolging van Scharpf dat de Nederlandse werkgevers- en werkne-
mersorganisatiess handelen 'in de schaduw van de overheid'. Kennelijk gaven de 
werkgeverss in 1982 de voorkeur aan een akkoord met de vakbonden in plaats van 
mett de werkgeversgezinde regering. Kennelijk zijn de vakbonden op dit moment 
eerderr geneigd om coalities te sluiten met VNO-NCW dan met het paarse kabinet c.q. 
mett de linkse meerderheid in de Tweede Kamer. Door al te nadrukkelijk samen te 
werkenn met de meest nabije partner, dat is onder wisselende omstandigheden de 
overheid,, zou de verhouding met de tegenpartij voor lange tijd verstoord kunnen 
worden.. Volgens deze zienswijze is er een dominante, zij het minder opvallende rol 
weggelegdd voor het kabinet. Dit is een van de hoofdlijnen van het poldermodel. Het 
komtt er niet alleen op aan hoe de werkgevers- en werknemerspartij met elkaar om-
gaan,, het komt er ook op aan hoe de overheid met beide andere partijen omgaat. 

Inn de neocorporatistische traditie is echter weinig belangstelling voor dynami-
schee processen binnen bedrijven, verenigingen, belangengroepen, gezinnen enz. 
Daarvoorr is de blik teveel gericht op institutionele ontwikkelingen zoals wetgeving 
enn overlegprocedures. Enkele voorbeelden uit de actualiteit van de arbeidsverhou-
dingenn kunnen dit verduidelijken. Zowel neoliberale als neocorporatistische onder-
zoekerss hebben zich nadrukkelijk laten gelden in het debat over (de afschaffing van) 
hett wettelijk minimumloon en het algemeen verbindend verklaren van CAO'S. Het-
zelfdee kan gezegd worden over (het blokkeren van) de collectieve arbeidsduur-
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verkorting.. Over (de restauratie van) de sociale zekerheid, de besturing van de ar-
beidsvoorzieningg en de Wet Flexibiliteit en Zekerheid worden voornamelijk gelui-
denn gehoord uit de neocorporatistische school. Dit zijn dan ook uitgesproken voor-
beeldenn van een institutionele benadering: regelgeving, overleg tussen sociale part-
nerss en besturingsvraagstukken. Maar zaken die wat dieper in de onderneming, in 
dee vakverenigingen of in de huishoudens spelen, beroeren noch de neoliberale, noch 
dee neocorporatistische school. Werkdruk, deeltijdarbeid, beroepskwalificatie, em-
ployability,, arbeid en zorg, loopbaanonderbreking, ethisch of groen ondernemen 
enn werknemersparticipatie trekken wel de belangstelling van sociaal-culturele on-
derzoeksinstituten,, maar worden kennelijk niet als wezenlijk gezien voor de arbeids-
verhoudingen.. Onderwerpen als de loonvorming binnen de onderneming (pres-
tatiebeloning,, de CAO a la carte) of de gevolgen van de 24-uurseconomie roepen wel 
economischh debat op, maar dringen toch (te) langzaam door tot de leer der arbeids-
verhoudingen.. Hetzelfde kan worden gezegd over de strategieën van vakbonden en 
werkgeversorganisaties. . 

Dee overlegeconomie kan stand houden als aan twee voorwaarden wordt voldaan: 
dee betrokken partijen moeten de bereidheid hebben om samen te werken en ze moe-
tenn beschikken over draagvlak of legitimiteit in de samenleving. Hoe groter het suc-
cess van de overlegeconomie, des te verleidelijker het is om onderzoek te doen naar 
dee eerste voorwaarde en de tweede uit het oog te verliezen. Het ontbreken van draag-
vlakk of legitimiteit kan echter verschillende vormen aannemen (figuur E.I). Een 
hoofdbestuurr van een vakbond kan onvoldoende draagvlak hebben in de eigen or-
ganisatie,, zoals de organisatie als geheel ook aansluitingsproblemen kan hebben in 
dee bedrijven of onder werknemers. Naarmate de kloof tussen organisaties en men-
senn breder wordt, verliest een topstructuur zijn gezag. Onbekendheid met de oor-
zaakk van de verwijdering zal de kloof bestendigen. Er zijn dan ook goede argumen-
tenn om dynamische processen van onderop nadrukkelijker in de leer der arbeids-
verhoudingenn te betrekken. 

LEGITIMITEITSPROBLEE M M 

Leidingg van organisaties heeft onvoldoende 
gezagg in eigen kring 

Verzwakkendee marktpositie van de 
organisaties s 

Uitblijvenn van beleidsvernieuwing binnen 
dee organisaties 

VERSCHIJNINGSVORM M 

Democratiseringsacties,, spontane stakingen, 
nieuwee organisatievormen 

Besluitvormingg vindt (uiteindelijk) 
plaatss door de overheid 

Overlegeconomiee verliestt haar sturende rol 

FiguurFiguur Ei LegiümiteitsprobUmen van vertegenwoordigende organisaties op het 

terreinterrein van de arbeidsverhoudingen 

320 0 



Hett ontbreken van gezag aan de toppen van de organisaties die de overlegeconomie 
steunenn kan het einde van een corporatieve economie betekenen. In Nederland is 
hett nooit zover gekomen. Wel hebben zich breuken voorgedaan, zoals in 1973, toen 
dee leiding van het N W niet wilde toegeven aan de eisen voor een grotere autono-
miee van de aangesloten bonden. Dikwijl s wordt geprobeerd om de naoorlogse ge-
schiedeniss te verdelen in tijdvakken waarin een meer centralistische koers gevaren 
werdd en tijdvakken van decentralisatie. Centralisatie en decentralisatie wordt ge-
zienn als een slingerbeweging, waarbij de beweging naar centralisatie wordt be-
schouwdd als (herbevestiging van de neocorporatistische verhoudingen. Erg zinvol 
zijnn deze analyses niet, omdat krachtige signalen voor decentraal overleg dikwijl s 
ookk gesteund werden door de toppen van de organisaties en (achteraf) het begin 
vormdenn van een nieuwe periode van krachtig centraal bestuur. Zo gaven de vak-
bewegingg onder leiding van Wim Kok en de werkgeversorganisatie onder leiding 
vann Chris van Veen in 1982 een signaal voor decentralisatie met het sluiten van een 
belangrijkk centraal akkoord. Zo werd in 1995 sterk en in het openbaar getwijfeld 
aann de rol en betekenis van topoverleg, terwijl juist in de tweede helft van de jaren 
negentigg veel bereikt werd op centraal niveau, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de 
drukkee agenda van de Stichting van de Arbeid (Stichting van de Arbeid 1993) in 
combinatiee met de vernieuwing van de sociale wetgeving sinds 1994. 

Ledenverliess bij vakbonden betekent eveneens een ondergraving van de overleg-
economie.. De meeste vakbonden in Europa hebben ernstig ledenverlies geleden aan 
hett begin van de jaren tachtig. In sommige, met name Zuid-Europese landen is de 
vakbewegingg vrijwel van de kaart verdwenen en kan niet meer van een overlegeco-
nomiee gesproken worden. In Noord-Europa konden de vakbonden in de jaren ne-
gentigg goed maken wat zij daarvoor hadden verloren. Het is een slecht signaal dat 
dee Nederlandse vakbeweging er na 1997 niet in geslaagd is om aansprekende groei-
cijferss te behalen, gelet op de sterke banengroei. Zorgelijk is de dalende organisa-
tiegraadd onder jongeren. Een ander probleem is de zwakke positie van de vakbewe-
gingg in het snelst groeiende deel van de dienstensector. 

Waarr vakbonden afwezig zijn, is het vaak de overheid die voor de regelgeving zorgt, 
somss tegen de zin van de vakbeweging, soms om vakbonden en werknemers in klei-
nee bedrijven te beschermen. In een deel van de marktsector zijn de vakbonden al-
leenn in staat om CAO'S af te sluiten dankzij de overheid en het instrument van alge-
meenn verbindend verklaren. Met andere woorden, het draagvlak van de vakbewe-
gingg is in sommige bedrijfstakken te klein. Dit probleem wordt urgenter naarmate 
dee sectoren die het betreft groter worden en dat is de laatste jaren het geval. De over-
heidd kan een sturende of vanuit de organisaties bezien ondersteunende rol vervul-
len,, zoals dat bijvoorbeeld ten aanzien van de uitzendbranche is gebeurd met de 
Wett Flexibiliteit en Zekerheid. Maar voor het overige moeten de belangenorgani-
satiess zelf strategisch te werk gaan en keuzes maken. 
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Onderzoekk naar vernieuwing in bedrijven, op de arbeidsmarkt, binnen belangen-
organisatiess is onmisbaar voor de leer der arbeidsverhoudingen. In de jaren negen-
tigg hebben de Nederlandse vakbonden en werkgeversorganisaties zich ingespannen 
omm oude dogma's te overwinnen. Een minder dure en minder centraal gestuurde 
socialee zekerheid, maar dan wel preventief beleid binnen de bedrijven. Korter wer-
ken,, maar wel flexibel werken. Erkenning van uitzendbureaus, maar dan wel nor-
malee arbeidsverhoudingen in de uitzendbranche. Inzetbaarheid van werknemers op 
meerderee plaatsen in de onderneming, maar dan wel scholing. Stuk voor stuk zijn 
hett thema's die in de jaren tachtig reeds aandacht vroegen, maar die toen onbespreek-
baarr waren. 

Hett feit dat de Nederlandse overlegeconomie in de jaren negentig haar bedding 
heeftt teruggevonden, is mede te danken aan de vernieuwingsbereidheid binnen de 
belangenorganisaties.. De vraag is echter of deze organisaties in staat zullen zijn om 
tee blijven vernieuwen. De ontwikkelingen op de markt, in het arbeidsproces en op 
cultureell  gebied gaan zo snel dat vakbonden en werkgeversorganisaties soms teke-
nenn van onbestuurbaarheid vertonen. Aan de ene kant moet gereageerd worden op 
signalenn uit de samenleving, aan de andere kant moeten de organisaties ook leden 
werven,, opleiden en aan zich binden. De eis van innovativiteit, vernieuwen onder 
tijdsdruk,, lijk t zich aan het eind van de jaren negentig scherp af te tekenen. Als de 
organisatiess niet aan deze eis kunnen voldoen zal het poldermodel niet helpen. Het 
gevaarr bestaat namelijk dat concurrenten op deelgebieden, zoals adviesbureaus, 
rechtsbijstandskantorenn en uitgeverijen, wezenlijke taken van vakbonden en werk-
geversorganisatiess overnemen. Uiteindelijk zullen deze concurrerende organisaties 
ookk een coördinerende rol opeisen en macht vormen, tegenover de overheid of sa-
menn met de overheid. Het poldermodel lijk t daartegen niet bestand en wordt een 
machtt zonder markt. 

Inn navolging van Reynaerts (1985) kan ook op dit moment gesproken worden 
overr kantelende arbeidsverhoudingen. Naar zijn oordeel waren de jaren zestig wa-
renn voor de vakbeweging, de jaren zeventig voor de overheid, de jaren tachtig voor 
dee ondernemers. Volgens mij waren de jaren negentig net als de jaren vijfti g voor 
dee overlegeconomie. Het ziet ernaar uit dat de overheid de komende jaren meer ini-
tiatiefnaarr zich toetrekt. De politiek heeft in de tweede helft van de jaren negentig 
all  veel meer initiatief genomen dan in de jaren daarvoor, getuige de vele nieuwe re-
gelgevingg op sociaal gebied. De krapper wordende arbeidsmarkt en de afnemende 
consensuss in de samenleving kunnen het primaat van de politiek nog verder bena-
drukken.. Vanuit de optiek van innovatie lijk t dit niet onvoordelig voor de organi-
satiess van werkgevers en werknemers. 

Ookk voor het onderzoek naar de arbeidsverhoudingen kan dit gunstig zijn. In 
hett debat over de arbeidsverhoudingen heeft het neocorporatistische model de kri-
tiekk van zowel linker- als rechterzijde weten te weerstaan. Vooral de laatste jaren is 
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hett debat echter voornamelijk gericht op institutionele ontwikkelingen en is er te 
weinigg belangstelling voor dynamische processen van onderop, zoals binnen be-
drijven,, verenigingen, belangengroepen en huishoudens. In mijn studie wordt de 
arbeidsvoorwaardenvormingg niet in de eerste plaats bezien vanuit het coalitiege-
dragg van de verschillende partijen, maar vanuit de vernieuwing van de arbeidsorga-
nisatiee en de persoonlijke levenssfeer van werknemers. Doordringen tot de keuzes 
waarr huishoudens, bedrijven of vakbonden voor staan, maakt het onderzoek naar 
dee arbeidsverhoudingen interessant. Kennis verzamelen over deze processen onder-
steuntt de sociale innovatie, dat wil zeggen vernieuwing van sociaal beleid onder 
tijdsdrukk Dat is hard nodig, omdat het ook in de arbeidsverhoudingen steeds meer 
aankomtt op snel reageren. 
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Summary y 

I .. INTRODUCTION 

Thee subject of this study is the modernisation of conditions of employment poli-

cyy in the 1980s and '90s. It mainly focuses on trade union research into Dutch in-

dustry.. Three sectors wil l be highlighted: the chemical and the metalworking /elec-

tricall  engineering industries (the 'grootmetaal' or iron and steel industry) and the 

metall  and technical sectors (the 'kleinmetaal' or light engineering industry). Byway 

off  comparison two other, non-industrial sectors have been examined: the construct-

ionn industry and the temporary-employment sector, FNV Bondgenoten was the 

mostt important trade union I studied. 

Thee key concept of the study is 'strategic creation of conditions of employment': 

i.e.. which strategic factors do trade unions consider when outlining their policies, 

howw do they take into account the demands of current and possible future mem-

bers,, and how do they respond to the strategy of opponents and possible competi-

tors?? The field of influence with regard to the creation of conditions of employment 

cann be defined as follows: 

FigureFigure 1.2 The field of influence with regard to the creation of conditions of employment 
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Soo this field of influence is determined by modernisation of industrial relations, on 
thee one hand, and by corporate innovation and changes in private life, on the other 
hand.. 'Corporate innovation is understood to mean modernisation of an orga-
nisationn under the pressure of changes in the market (Bolwijn and Kumpe, 1989). 
Innovationn has a significant influence on conditions of employment: working hours 
change,, the level of expertise rises and employees are given more responsibility. 
Changess in the socio-cultural domain also have an impact on the creation of condi-
tionss of employment. Nowadays employees are better qualified than in the past and 
needd to develop their job skills. More women are in gainful employment and an in-
creasingg number of employees work part-time. Childcare and leave for carers have 
noww become familiar concepts at the negotiating table. Employees are more inde-
pendentt and seek to influence not only their job but also their own conditions of 
employment.. They have less security and have to rely on their own initiative. To-
getherr these socio-cultural trends are summed up in the concept of'change in pri-
vatee life'. Of course, we can speak of interaction between private life and corporate 
innovation. . 

AA distinction can be made between three types of trade union activities: creation 
off  collective conditions of employment (core product: collective agreement), indi-
vidual,, mainly socio-legal protection of the interests of members (core product: 
memberr service) and support of active trade union members (core product: activist 
stratumm within the union). This study addresses the creation of collective condi-
tionss of employment, although the synergy with the other product groups will also 
bee examined. 

Withinn the conditions of employment a distinction can be made between the fol-
lowingg core components: 
-- Income (including deferred wage components such as holiday allowance, aspects 

off  social security and pension). 
-- Working hours (including working hours on a lifetime basis, such as retirement 

age,, entidement to parental leave or career breaks. 
-- Qualifications (entidement to and facilities for professional training, retraining 

andd refresher training, as well as position within the work organisation that a 
qualificationn can lead to). 

-- Job security (the nature and status of the contract of employment). 

2.. DEFINITIO N OF TH E ISSUES 

Thee issues studied can be defined as follows: 
A.. How can the strategic creation of conditions of employment be analysed, in par-

ticularr at sectoral level? 
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B.. What is the connection between changes in the work organisation and in the 

privatee life of employees and what impact do these changes have on the process 

off  creating conditions of employment? 
c.. How can the connection oudined above be thematised to the benefit of trade 

unionn policy? 
Followingg on from Part A above, in Chapter i a 'strategic tool' will be developed, 
whichh can be used to assess a trade unions view in the field of conditions of employ-
ment.. The strategic tool will be evaluated in the five sectors mentioned above (Part 
i,, Chapters 2 to 6). 

Partss B and c above will be discussed in four theoretical studies (Part 11, Chapters 
77 to 10). These chapters address the following aspects: the trade union and work or-
ganisation,, arrangement of working hours, employability and configuration of the 
collectivee agreement. The study will be completed with an epilogue about indus-
triall  relations in the Netherlands. 

3.. INDUSTRIA L RELATION S AND STRATEGY 

Sincee the 1970s, a great deal of research has been conducted in the Netherlands in-
too the relation between trade unions, employers' associations and the government. 
Mostt researchers drew their inspiration from works by the American Windmuller 
(Windmuller,, De Galan and Van Zweden 1990), who considered the Dutch cultu-
ree of central consultation a unique global example. In this respect, Reynaerts and 
Nagelkerkee (1986) discuss 'the science of industrial relations'. In my study, trade 
unionss and employers' associations are regarded as organisations that are capable of 
makingg their own choices, while taking into account the demands of the people 
theyy represent and economic conditions.. The study thus falls within the tradition 
off  the 'strategic choice' (Kochan 1980). 

Thee study can also be placed within the tradition of 're-regulation' (Teulings 
1997,, Vos and Buitelaar 1996). Looking after the interests of employees by drawing 
upp protective rules and regulations, for example through collective agreements, will 
formm no hindrance to the economy, but may be important for its modernisation 
andd growth. Therefore the question is not whether there should be fewer or more 
ruless and regulations, but rather what the content should be. The pace at which the 
markett and the labour market are changing require corrections and sometimes even 
ann entirely new type of legislation, for example in the field of work through tem-
porary-employmentt agencies or leave for carers. 

InIn the Netherlands, the science of industrial relations is dominated by what might 
bee called the 'neo-corporatist tradition'. Within this tradition, however, there is littl e 
interestt in dynamic processes within companies, associations, pressure groups, fami-
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lies,, etc. Instead, the focus is primarily on institutional developments such as legis-
lationn and consultative procedures. In order to get to the very core of how trade unions 
functionn in relation to their environment, this study makes use of theories on the 
creationn of strategy, such as the theory of strategic management (Wissema 1990). 

Strategicc management is characterised by determination of objectives on the ba-
siss of external and internal information. From the company's point of view, infor-
mationn about the market, but also about the labour market, insight into industrial 
relations,, insight into the cost and the quality of labour are elements of strategic 
information.. In this respect, the most obvious solution is to develop the concept of 
'strategicc trade union work' or 'to create strategic conditions of employment'. Grant 
(1995)) identifies four features of a successful strategy: a clear long-term objective, 
insightt into the external environment, knowledge of one's own capabilities, the abi-
lityy to use those capabilities in an optimum way and to co-ordinate them. Hamel 
andd Prahalad describe how organisations can change their way of thinking and, in 
thiss context, use the concept of'strategic architecture' in order to distinguish it from 
strategicc planning. A characteristic feature of strategic architecture is "rewriting the 
ruless of the game [...] and creating new scope for competition''. The basic principles 
off  this concept are not the existing structures, but rather broadening horizons and 
gainingg "insight into discontinuities and competencies" (Hamel en Prahalad 1994: 
287).. The challenge for trade unions in a situation where the socio-cultural posi-
tionn of employees is rapidly changing is to reformulate basic principles that were 
longg considered invariable. Who are the competitors of a trade union? Who are die 
opponentss and who are the competitors of the opponents? What are the most im-
portantt trade union services or products? How much synergy is there between the 
variouss activities? These are the most important questions derived from the con-
ceptt of strategic management and will be discussed in this study. 

4.. STRATEGIC TOOL 

Thee 'strategic tool' I have developed comprises five questions. 

-- Market position: What can be said about the presence of the trade union in this 
sectorr in relation to its competitors and opponents? 

-- Executive power: Is the trade union in this sector capable of planning within the 
frameworkk of the objectives indicated and of implementing and evaluating these 
plans? ? 

-- The status of the collective agreement as a product: In this sector what can be 
saidd about the status of the collective agreement in relation to other arrangements 
regardingg conditions of employment? 

-- Knowledge organisation: Is the trade union in this sector capable of gathering 
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internall  and external information, weighing up the pros and cons and making 
usee of this information? 

-- Abilit y to make distinctions: Wil l the trade union succeed in translating strate-
gicc changes in the work organisation and in the labour market into policy on 
conditionss of employment? 

Thee trade unions 'ability to make distinctions', i.e. how firmly things are rooted in 
thee work organisation and in the labour market, seems to determine the results in 
thee long term. This is where the major differences between the trade unions I have 
studiedd are found, this is where crucial mistakes are being made and this is where 
thee edge trade unions have over the other players in the market becomes apparent. 
Thee trade union movement in the Dutch chemical industry, for example, is very 
muchh involved in work organisation, but is weak at checking the labour market. As 
aa result, it is difficult to get new people entering the labour market to commit them-
selves.. On the other hand, for a long time the Dutch trade union for the construc-
tionn industry had a strong influence on the labour market. The members in the con-
structionn industry are young and the trade unions have a great deal of influence on 
smalll  and medium-sized businesses and on suppliers. The Bouw en houtbond FNV 
(FNVV trade union for the construction and timber industry) does, however, seem to 
bee losing its influence because the union has not paid enough attention to innova-
tivee processes within work organisation. The trade union movement in the services 
sectorr is weak with regard to work organisation and it occupies a weak position in 
thee labour market. Within the services sector, FNV Bondgenoten is insufficiently 
differentiatedd from, for example, an insurance company.169 

Inn addition, in my study many differences between sectors are found with regard to 
thee 'collective agreement as a product' and the trade unions have an edge over pos-
siblee competitors in this field, too. The question is, however, whether the develop-
mentss in the field of collective agreements will determine the growth in members-
hipp in the long term. This growth seems to be more dependent on the synergy be-
tweenn the collective agreement and other aspects associated with protecting 
members'' interests. 

'Executivee power' and 'knowledge organisation are easier to control than the other 
aspectss I studied and they mainly depend on the investment options the trade union 
inn question has. Finally, the aspect 'market position seems to be ripe for reasses-
sment.. The conventional concept of level of unionisation (the number of trade 
unionn members in relation to the number of employees) is suffering a decline because 
itt is becoming increasingly difficult to define the concept of employee as such. The 
questionn could even be posed as to whether the trade union of the future will solely 
havee to deal with members/employees. There may also be clients/users who will 
makee use of the trade unions service system at a fixed rate from time to time. 
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Thee tool I have developed could serve to initiate a more detailed analysis of the crea-

tionn of conditions of employment. It also has a limited predictive value and can be 

usedd for policy consulting. 

5.. THEMATISATION: INDIVIDUALISATIO N AND COLLECTIVE BARGAINING 

Bolwijnn and Kumpc (1989) characterise the evolution of work organisation as fol-
lows.. In the 1960s the theme was efficient business, in the '70s it was qualitative bu-
siness,, the '80s were marked by flexibility,  and the '90s by innovativeness. A com-
parablee model of evolutionary phases can also be applied to what I have called pri-
vatee life' and to trade union work. The 1960s were a period of greater control with, 
ass a result, trade union activities within the company. In those days activities were 
veryy much focused on fighting collectively, an attitude which started to change du-
ringg the 1970s. In private life the quality of work became a familiar concept and 
withinn the trade union, training and education of active trade unionists became in-
creasinglyy important. In this way, there was more attention for personal or indivi-
duall  aspirations. In the, economically speaking, difficult 1980s there was an increas-
ingg need for security and the trade unions started to invest substantially in profes-
sionall  or member services. Finally, I have characterised the 1990s as the years of 
employability.. This includes a trade union strategy, which could be characterised as 
'creationn of personal strategy'. 

Inn the near future the trade union movement will still have a need for aspects 
thatt were developed earlier: creating collective power within companies, active trade 
unionistss and professional services. But that is not enough. At the end of the 1990s 
aa new form of protection of interests emerged, not only individual-oriented but also 
strategy-oriented.. Creating a personal strategy means that the individual employee 
himselff  knows about his own situation ('this is my age, my experience, my personal 
situation),, learns how to assess the field of influence (what is the work organisa-
tionn strategy, what opportunities can the labour market offer me?') and makes his 
ownn choices. The employee takes his own steps forward, but he needs advice to find 
thee right track to pursue in order to develop his training, career and income. 

Thee trade union can offer its services to enable the creation of a personal strategy. 
However,, the trade union movement cannot do all the work for its members, be-
causee this would require a system that could not be covered by trade union mem-
bershipp dues. The trade union movement enables its members to make their own 
strategicc choices and sets down the most important options in a collective contract. 
Figuree 10.3 shows what this collective contract, the collective agreement of the future, 
mightt look like. I call this the 'network collective agreement'. 
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FigureFigure 10.3 The network collective agreement 

Overr the past few years, there has been a lot of criticism in the Netherlands about 
thee regulating effect of the collective agreement. Neo-liberal economists wonder 
whetherr the collective agreement is not obstructing labour pricing policy. Others 
arguee that the collective agreement is virtually a thing of the past, because today's 
emancipatedd employee can conduct his own negotiations and seems to have a greater 
needd for individual protection of interests. I feel that the collective agreement does 
havee a future, albeit in an adapted form. In the first place, a collective contract is 
effective.. If collective arrangements were to disappear, we would need a series of in-
dividuall  agreements to stipulate the performance goals and remuneration of each 
individual.. This argument is supported by the theory of transaction costs. Secondly, 
thee collective agreement serves as a core product of two of the most important play-
erss in the market of industrial relations: the employers' associations and the trade 
unions.. Both organisations seek to co-ordinate wage formation, which currently 
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takess place through collective agreement policy. If this tool were to become obso-
lete,, the parties would look for a new, more or less comparable alternative. Thirdly, 
thee collective agreement does have a future because it is a tool that can be adapted 
easily.. The Figure above illustrates this once more. 
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Noten n 

i.. In deze studie wordt de naam Industriebond FNV gebruikt voor alle 

gebeurtenissenn en beleidsdocumenten die gedateerd zijn voor i februari 1998, 
dee datum waarop FNV Bondgenoten van start is gegaan. Datzelfde geldt voor 
dee FNV Dienstenbond, de Voedingsbond FNV en de Vervoersbond FNV. 
Alleenn als het de leesbaarheid ten goede komt, wordt gesproken van FNV 
Bondgenoten,, ongeacht de datum waarop de passage betrekking heeft. 

2.. Groepsgesprek in het kader van deze studie op 8 mei 1998. 
3.. Deze notitie, Besturing bond, was een van de voorlopers van het omvangrijke 

vernieuwingsprogrammaa van de toenmalige Industriebond FNV dat later de 
titell  Vereniging 2000 zou krijgen. 

4.. Deze studie werd afgesloten op 30 september 1998. 
5.. Jaarverslag VNCI, 1995. 

6.. VNCi-symposium, 15 oktober 1997. 
7.. Industriebond FNV, Notitie chemie 1997. 
8.. Industriebond FNV, Notitie chemie 1997. 

9.. Gesprek met L. van der Kallen, B. van den Boorn en A. Pronk, kaderleden 
vann FNV Bondgenoten, over de toekomst van het operatorvak en het 
arbeidsvoorwaardenbeleidd als onderdeel van deze studie. Het gesprek vond 
plaatss op 21 april 1998. 

10.. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 
11.. Gesprek met A. Verhoeffen B. Krot over de arbeidsverhoudingen en de 

positiee van de AWVN in het kader van deze studie. Het gesprek vond plaats 
opp 20 maart 1998. 

12.. Onderstaande passages zijn gebaseerd op de jaarlijks verschijnende CAO-
evaluatiee van de Industriebond FNV, respectievelijk FNV Bondgenoten. 

13.. Deze passage is gebaseerd op verschillende advieswerkzaamheden voor 
kadergroepenn en bestuurders bij Akzo, respectievelijk Akzo Nobel van 1990 
tott en met 1998. De belangrijkste was deelname aan de paritaire werkgroep 
arbeidstijdenn I994_i995> waarin het CAO-akkoord van 1995 werd voorbereid. 

14.. Industriebond FNV, Handboek arbeidstijdverkorting AKZO, 1983. 
15.. Industriebond FNV, Werk in uitvoering, arbeidstijdverkorting bij AKZO, 1984. 

16.. In de papierindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en de grafische 
industriee slaagde de vakbeweging er wél in om een werkweek van 36 uur af 
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tee spreken in 1986. Zonder noemenswaardige concessies te doen op het 

gebiedd van flexibilisering. 

17.. Verslagen werkgroep arbeidstijdpatronen Akzo Nobel 1994-̂ 995

18.. Protocol werkgelegenheid. Akzo Nobel Nederland bv en vakbonden 1995. 
19.. Arbeidsduurdifferentiatie & flexibele werktijden. Evaluatie van 124 

experimentenexperimenten bij Akzo Nobel. Akzo Nobel 1997. 
20.. Gesprek met L. van der Kallen, B. van den Boorn en A. Pronk op 21 april 

19988 in het kader van deze studie. 
21.. Gesprek met B. Roodhuizen, onderhandelaar met Akzo Nobel voor FNV 

Bondgenoten,, in het kader van deze studie op 12 februari 1998. 
22.. Over wegen naar morgen. Congresvoorstellen. Industriebond FNV, maart 1995. 
23.. Overdrachtsdocument Vereniging 2000 voor de procesindustrie. Januari 1998. 
24.. Gesprek met L. van der Kallen, B. van den Boorn en A. Pronk op 21 april 

19988 in het kader van deze studie. 
25.. Bedrijfsbezoek Industriebond FNV augustus 1997. 
26.. Management by roles. Dupont 1995. 
27.. Toekomst voor taakgroepen. Zes jaar praktijkervaring in industrie en 

dienstverlening,dienstverlening, NIA TNO en AWVN 1997. 

28.. Deze studie werd afgesloten op 30 september 1998. 
29.. Voor een nauwkeuriger grens tussen metaal- en elektrotechnische industrie 

enn metaal- en technische bedrijfstakken zie hoofdstuk 4. 
30.. Bedrijfstak metaalindustrie. Basis & Beleid Organisatieadviseurs, Utrecht 

1997. . 
31.. FME-CWM , Landelijk arbeidsvoorwaardenonderzoek 1996/1097. 
32.. FME-CWM Conjunctuurenquête 1997. Dit betreft een onderzoek onder leden 

vann FME-CWM, dat wil zeggen 2300 bedrijven met in totaal 265.000 
werknemerss plus 65.000 'tijdelijke' werknemers. 

33.. In paragraaf 7.4 wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van de 
omschakelingg in een toeleveringsbedrijf voor metalen componenten: Holec 
Algemenee Toelevering. 

34.. Interview met G. Dorr (Stork), T. Vlemmix (DAF Trucks), R. Bellefroid 
(Nedcar)) en C. van Zanten (Gispen), kaderleden FNV Bondgenoten, op 
88 mei 1998. 

35.. Discussienota CAO Metalelektro. Industriebond FNV, oktober 1995. 
36.. Gesprek in het kader van deze studie op 19 mei 1998. 
37.. Bedrijfstakverkenning metaalindustrie, 1997. 
38.. Basis & Beleid Organisatieadviseurs 1997. 
39.. CWM (Contactgroep van Werkgevers in de Metaalindustrie) was 

oorspronkelijkk een contactgroep van ontevreden werkgevers, die vreesden dat 
inn de op te richten FME - destijds een bundeling van diverse 
werkgeversorganisatiess - geen aandacht zou zijn voor de kleine bedrijven. 
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40.. Gesprek met A. Kraaijeveld en G. van Daalen, directeur sociale zaken 
FME-CWM,, op 4 augustus 1998. 

41.. Zie hoofdstuk 4 voor een vergelijking tussen beide CAO'S. 

42.. CAOvoorstelien van de Vereniging f ME. Zoetermeer, 5 maart 1991. 
43.. CAO-voorstellen van de VerenigingFME. Zoetermeer, 27 januari 1993. 

44.. Protocol ipp$. Resultaat bereikt in de CAO-onderhandelingen in de metaal- en 
elektrotechnischee industrie, Zoetermeer, 26 april 1993. 

45.. Voorstellen van de Vereniging FME-CWM tot wijziging van de CAO in de metaal-

enen elektrotechnische industrie. Zoetermeer, 25 april 1996. 
46.. Volgens gegevens van het o&o-fonds metalelektro. 

47.. Voorstellenbrieven van de Industriebond FNV 1991,1993,1994,1996. 

48.. Protocol. Principe-overeenkomst CAO Metaal- en elektrotechnische industrie. 

Zoetermeer,, 10 september 1996. 
49.. Deze passage is gebaseerd op verschillende advieswerkzaamheden voor 

kadergroepenn van Stork. Het belangrijkste contact ging over 
werkgelegenheidd in 1993 en 1996. 

50.. Vergelijk HJ. Norbeck (1998). 
51.. Deze passage is gebaseerd op verschillende adviesdiensten aan de kadergroep 

vann Nedcar. Het belangrijkste contact ging over uitzendwerk in 1996-1997. 
522 Deze passage is gebaseerd op adviesdiensten aan de kadergroep van DAP. 

Dee belangrijkste was deelname aan een paritaire werkgroep ter bemiddeling 
overr de werktijden in het najaar van 1997. 

53.. Zie paragraaf 2.7. 
54.. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 
55.. Deze studie werd afgesloten op 30 september 1998. 
56.. Om voor de hand liggende reden wordt de bedrijfstak nogal eens 

aangesprokenn met de naam 'kleinmetaaT ter onderscheid van de 
'grootmetaal'' (metaal- en elektrotechnische industrie). Jarenlang was de 
officiëlee naam 'metaalnijverheid'. In 1999 kozen de werkgeversorganisaties en 
dee vakbonden voor de benaming 'metaal- en technische bedrijfstakken', 
kortwegg 'metaal en techniek'. Deze benaming wordt ook hier aangehouden. 

57.. Mn-services is het uitvoerend dienstenbedrijf van de Stichting MTB 
Samenwerkendee Metaal- en Technische Bedrijfstakken), het platform van 
werkgevers-- en werknemersorganisaties. 

58.. Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van Rapportage marktverkenning 

metaalnijverheidmetaalnijverheid in opdracht van Industriebond FNV. Basis & Beleid 
Organisatieadviseurs,, 1996. 

59.. Alleen TBI Holding (ex-OGEM) en Imtech (ex-Internatio-Müller) hebben nog 
wortelss in de roemruchte geschiedenis van de herstructurering van de 
Nederlandsee kapitaalgoederenindustrie. 
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6o.. Volgens een onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken, geciteerd 
inn Rapportage marktverkenning metaalnijverheid in opdracht van Industriebond 
FNV,FNV, 1996.61. Metalelektro-cluster, ESB/TNO 1995, geciteerd in Rapportage 

marktverkenningmarktverkenning metaalnijverheid in opdracht van Industriebond FNV, 1996. 
62.. Jaarlijkse werkgelegenheidsenquête onder leden van de BOVAG/FOCWA, 

geciteerdd in Rapportage marktverkenning metaalnijverheid in opdracht van 
IndustriebondIndustriebond FNV, 1996. 

63.. Tijd voor een nieuwe auto? Onderzoek naar werktijden in de garagebranche. 
Industriebondd FNV, 1996. 

64.. Het CBS (1997) schat het aantal betaalde overuren in de totale industrie over 
langeree tijd gemeten op één uur per werknemer per week, in de kleine 
metaalbedrijvenn op twee a drie uur. Dat is veel omdat niet alle bedrijven en 
ookk niet alle werknemers overwerken. In de piekbedrijven zijn periodes met 
twintigg of dertig overuren voor bepaalde vaklieden geen uitzondering. 

65.. Gesprek met R. Kleine en J. Fuit op 22 september 1998 in het kader van deze 
studie. . 

66.66. Onderzoek Industriebond FNV: opvattingen van leden en niet-leden. 
Leeuwendaall  Advies BV, 1991. 

67.. Arbeidsorganisatie en vakbeweging. Industriebond FNV, 1992. 
68.. Bedrijfsgroep metaalnijverheid. Rapportage aan het hoofdbestuur 

Industriebondd FNV, november 1997. 
69.. Focusgroep-onderzoek. Industriebond FNV, 1996. 
70.. Schriftelijke raadpleging voorstellen CAO metaalnijverheid Industriebond FNV, 

155 november 1994. 
71.. Bedrijfsgroep metaalnijverheid. Rapportage aan het hoofdbestuur 

Industriebondd FNV, 1997. 
72.. Gesprek met A. Jongbloed op 19 augustus 1998 in het kader van deze studie. 
73.. Interne berekeningen van FNV Bondgenoten, gebaseerd op CAO-analyse. 
74.. Bedrijfsgroep metaalnijverheid. Industriebond FNV, 1997. 
75.. Gesprek op 21 augustus 1998 in het kader van deze studie. 
76.. Wijzigingsvoorstellen CAO. Industriebond FNV, 15 november 1994. 
77.. Resultaten CAO-besprekingen in de metaalnijverheid1992. Rijswijk , 23 april 

1992. . 
78.. Resultaten van besprekingen aangaande collectieve WAO reparatie in de 

metaalnijverheidmetaalnijverheid mei 1993. Rijswijk , 7 mei 1993. 
79.. Deze afspraak is vastgelegd in het B-gedeelte van de CAO. 
80.. Bedrijfsgroep metaalnijverheid Industriebond, 1997. En: Concept Jaarplan 

1998.1998. Industriebond FNV, 1997. 
81.. Bedrijfsgroep metaalnijverheid, 199J. 
82.. Dit onderzoek werd afgesloten op 1 januari 1999. 
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83.. Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid: De Nederlandse bouw 

internationaalinternationaal vergeleken, ip$$. 

84.. Zie hoofdstuk 4 van deze studie. 

85.. EIB, Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid in ippó. 

86.. EIB, De bouwbedrijven in ippó. 

87.. Exclusief het schildersbedrijf, inclusief werklozen van nul tot zes maanden. 

88.. Vergeleken met het buitenland kent de Nederlandse bouw echter een hoge 
concentratiegraad.concentratiegraad. Nederland deelt met Denemarken de derde plaats; alleen 
inn Frankrijk is het marktaandeel van de top-vier groter dan in Nederland. 
EIB,, De Nederlandse bouw internationaal vergeleken, 1995. 

89.. EIB, Uitbesteding door hoofdaannemers, 1997 

90.. Toeleveranciers zijn bedrijven die volgens de CBS-indeling niet tot de bouw 
behoren,, in tegenstelling tot onderaannemingsbedrijven die wél tot de 
bouwnijverheidd behoren. 

91.. EIB: Toeleveranciers en nieuwe materialen in de bouw, 1996. 
92.. EIB, Bouwen, een technisch en economisch proces, 1996:19. 
93.. EIB, Bouwen, een technisch en economisch proces, 1996. 
94.. Gesprek op 1 september 1998 in het kader van deze studie. 
95.. De loonstructuur in de bouw is zeer specifiek. Er was jarenlang sprake van 

betrekkelijkk lage CAO-lonen, die in de praktijk werden aangevuld met vaste of 
variabelee toeslagen. Het probleem van deze toeslagen was dat zij niet werden 
verwerktt in het vakantiegeld, in de ww-rechten, de pensioenopbouw enz. 
Bovendienn bleek in de jaren 1980-1984 plotseling de conjunctuurgevoeligheid 
vann de lonen: veel bouwvakkers ontvingen bijvoorbeeld bij de aanvang van 
eenn nieuw project een lagere toeslag dan zij gewend waren. Vanaf 1984 maakt 
dee bouwvakbeweging zich sterk voor Vast overeengekomen' lonen, die geheel 
wordenn meegeteld in de secundaire arbeidsvoorwaarden. 

96.. Al in 1987 ging 6% van de werkdagen verloren door ziekte, 24% door 
invaliditeit,, 15% door werkloosheid en 3% door vorstverlet, te zamen 49% 
vann de arbeidscapaciteit. (Korevaar 1990:15). 

97.. De voorbereiding van de nieuwe CAO is in deze studie niet meer 
meegenomen. . 

98.. Gesprek op 15 september 1998 in het kader van deze studie. 

99.. Werkgeversnota arbeidsvoorwaardenbeleidippo. Den Haag, november 1989. 

100.. Bouw en houtbond FNV, De CAO voor het bouwbedrijf 1990. Grondslag voor een 

verantwoordelijkeverantwoordelijke bedrijfstak in een veranderende samenleving. Woerden, 8 
novemberr 1989. 

101.. Gesprek op 1 september 1998 in het kader van deze studie. 
102.. Congres van de Bouw en houtbond FNV 1997. 

103.. Gesprek met D. van Haaster en B. Visser, CAO-onderhandelaars van de Bouw 
enn houtbond FNV, op 8 juni 1998 in het kader van deze studie. 
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I04-- Dit hoofdstuk werd afgesloten op 30 oktober 1999, een jaar later dan de 
anderee sectorstudies. Reden hiervoor was de invoering van de Wet 
Flexibiliteitt en Zekerheid per 1 januari 1999, die een belangrijk stempel 
druktee op de arbeidsverhoudingen. 

105.. De cijfers in deze paragraaf zijn ondeend aan de jaarverslagen van de ABU. 
Hett NIPO verzamelt ieder kwartaal gegevens via de ABU bedrijven. Daarnaast 
verzameltt het CBS gegevens over de totale uitzendmarkt. De ABU gebruikt 
beidee soorten gegevens. 

106.. Industriebond FNV (1988), Uitzendwerk in de industrie. 

107.. Organisatie voor strategisch arbeidsmarktbeleid, Het arbeidsaanbod in ippS. 
1999. . 

108.. Arbeidsinspectie, Flexibilisering van de arbeid. Een onderzoek naar aspecten 
vanvan (interne) flexibilisering van bedrijven. 1997. 

109.. In 40 door FNV Bondgenoten afgesloten CAO'S geldt inmiddels de 
verplichtingg om uitzendkrachten te belonen conform de CAO van de inlener. 

110.. NiA TNO, Trends in arbeid: uitzendarbeid. 1998. 
in.. 'Randstad wil drie merken'. In: Flexmarkt, april 1999: 4. 
112.. Een uitvoeriger beschrijving van Stork Mobiel staat in hoofdstuk 3 van deze 

studie. . 

113.. Interview in het kader van deze studie op 28 juli 1999. 
114.. Gesprek in het kader van deze studie op 20 september 1999. 
115.. ABU Jaarverslag 1996. 
116.. Gesprek in het kader van deze studie op 8 oktober 1999. 
117.. ABU Jaarverslag 1997 en 1998. 
118.. Convenant d.d. 2 april 1996 tussen ABU, NBBU, Start, Dienstenbond CNV, 

FNVV Dienstenbond, De Unie en OVB. 

119.. Met dank aan Guus van Betten, CAO-onderhandelaar in de uitzendbranche 
sedertt 1986, die mij behulpzaam was bij de selectie van het uitvoerige CAO-
materiaal. . 

120.. Verwezen wordt naar de brief van de FNV van 21 januari 1990 waarin aan de 
ministerr van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd wordt de CAO voor 
uitzendkrachtenn niet algemeen verbindend te verklaren en naar de brief van 
dee minister aan de CAO-partijen van 25 juli 1990, waarin het positieve AW-
besluitt wordt toegelicht. 

121.. CAO Uitzendkrachten 1990. Zie ook: CAO Uitzendkrachten 1987-1988. 

122.. FNV Dienstenbond,, CAO-voorstellen voor 1991-1992. 
123.. Jaarplan 1999. 
124.. Gesprekken in het kader van deze studie op 20 september 1999. 
1255 Gesprek met W Plessen op 8 oktober 1999. 

126.. Gesprek in het kader van deze studie op 28 juli 1999. 
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127-- Gegevens en conclusies zijn ontleend aan diverse marketingrapporten van 
FNVV en FNV Bondgenoten. 

128.. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (1998) maakt gewag van een groei van 
hethet vrijwilligerswerk in Nederlandse verenigingen in de jaren negentig. 
Uitzonderingg zijn de vakbonden, waar het aantal personen dat 
vrijwilligerswerkk verricht, juist is gedaald. Dit gegeven was de aanleiding voor 
internn debat bij FNV Bondgenoten {FNVKader, juni 1999). 

129.. In Nederland geldt een CAO ook voor ongeorganiseerde werknemers en nadat 
dezee door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verbindend 
verklaard,, is ook voor ongeorganiseerde werkgevers en hun personeelsleden. 

130.. Evaluatie van het project FNV-Steunpunt voor Technologie (1987-1991): 
DeDe gids was zelfnog zoekende, Research voor Beleid 1992. 

131.. In dit boek zullen we kortheidshalve het begrip sociotechniek gebruiken. 
132.. Een uitgebreide beschrijving van het vakbondswerk bij Nedcar staat op 

blz.. 89 e.v. 

133.. Het betreft hier een project, opgezet in 1997 door het ministerie van 
Economischee Zaken in samenwerking met enkele grote ondernemingen. 

134.. In de industrie wordt gewoonlijk gesproken over 'consignatieverplichtingen. 
Eenn storingsmonteur heeft bijvoorbeeld één maal per drie weken 
consignatieplichtt en is dan oproepbaar voor werkzaamheden in de nacht of 
hethet weekend. De Arbeidstijdenwet en de meeste industriële CAO s stellen 
grenzenn aan de consignatieplicht. De CAO s zijn specifieker in hun 
formuleringenn dan de wet en regelen bovendien de beloning. 

135.. De Schalm, jaargang 1958. 
136.. VNO en NCW (1994), Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid1995. AWV, 

ArbeidstijdmanagementArbeidstijdmanagement in 199$ voor het voetlicht: kansen en bedreigingen. 

137.. Zie blz. 57 e.v. voor een beschrijving van de arbeidstijdverkorting bij Akzo 
Nobell  in 1994-1996. 

138.. International Metalworkers' Federation 1997 en European Foundation for 
thee Improvement of Living and Working Conditions 1993 en 1996. 

139.. Gerefereerd wordt aan discussies met Zweedse vakbondsbestuurders en 
voorall  aan langdurige gesprekken met de Zweedse journaliste Jeanette 
Herulffinn oktober 1996 over het beleid van de Nederlandse vakbeweging op 
hett terrein van flexibilisering. 

140.. Volgens prof. Hiroki Sato, sprekend namens de Japanse metaalvakbonden 
opp de International Metalworkers'Federation World Conference on working 
timee op 15 oktober 1997 in Tokio. 

141.. Watanaba verzorgde in 1994 en 1995 enkele lezingen voor Nederlandse 
vakbondsleden. . 

142.. IG Metall 199$ en 1995a. 
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143-- Gerefereerd wordt aan een beleidsconferentie van de IG Metall in Frankfurt 
opp 27 en 28 september 1995 waar de invoering van de 35 uur werd gevierd, 
voornamelijkk met debat over de invoering in de bedrijven. 

144.. Conferentie van de International Metalworkers' Federation van 15 en \6 
oktoberr 1997 in Tokio. 

145.. International Metalworkers' Federation 1995. 
146.. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de keuzes die worden gemaakt in a la carte-

modellen,, waarin de werknemer zelf een keuze mag maken tussen (kortere) 
werktijdenn en (extra) inkomen. 

147.. Zekerheid heeft meer componenten dan alleen vakmanschap of 
beroepskwalificatie.. Ook de gezondheid, de leeftijd en zelfs de burgerlijke 
staatt spelen een rol, om nog maar te zwijgen van economische voorspoed. In 
ditt hoofdstuk wordt alleen de relatie tussen zekerheid en beroepskwalificatie 
inn beschouwing genomen. 

148.. De problematiek van werknemers die er niet in slagen om vast werk te 
vindenn wordt in Nederland enigszins verhuld door de veel omvattender 
groepp flexwerkers. De flexwerkers, dat will  zeggen alle werknemers met een 
tijdelijkee of qua werktijd flexibele baan, vormen op zichzelf geen probleem. 
Veell  flexwerkers zijn starters op de arbeidsmarkt, jongeren die werk 
combinerenn met studie of personen die wat bijverdienen. Zij zijn niet 
allemaall  op zoek naar vast werk en als het zover komt, dan vinden de 
meestenn het wel. 

149.. Uit focusonderzoek van de Industriebond FNV uit 1996-1997 wordt 'onzeker-
heid'' het meest voorkomende probleem van werknemers genoemd. Daarbij 
iss een verschil te herkennen tussen de bedrijfstakken. In sectoren waar 
vroegerr een sterke en traditionele beroepszekerheid bestond (zoals de 
metaal),, wordt onzekerheid veel vaker genoemd dan in sectoren zonder enige 
traditiee op dit punt (zoals de schoonmaaksector). Afgaande op de feitelijke 
situatiee zou men veronderstellen dat de onzekerheid van schoonmakers 
groterr is dan die van metaalbewerkers. 

150.. Inzetbaarheid, verantwoordelijkheid van de werknemer of van de werkgever? 
UitgaveUitgave ter gelegenheid van de ledendag over arbeidsvoorwaardenvorming ipp8. 
Inleidingg van G. van Reenen, voorzitter van de AWVN. 

151.. Discussienota arbeidsvoorwaardenbeleid ipp8, Info Kader  Special augustus 
1997.. Het betreft een uitgave van de vier vakbonden die op 1 februari 1998 
FNVV Bondgenoten zouden vormen. 

152.. FNV Bondgenoten, Investeren in mensen. CAO-nota. Februari 1998. 
153.. Stichting van de Arbeid: Werken aan je werkkring. 26 november 1996. 
154.. Het is overigens niet waar dat werknemers in Nederland nooit 'een stapje 

terugg doen' op oudere leeftijd. Zeer veel werknemers zijn gewend aan enige 
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vormm van toeslagen (ploegentoeslagen, overuren, prestatiebeloning, provisie). 
Ouderee werknemers zien vaak vrijwilli g van deze inkomensbestanddelen af 
enn kiezen zelf voor lichter en lager beloond werk. 

155.. VNO-NCW, Arbeidsvoorwaardenoverleg ipp8. December 1997: 22. 
156.. Galjaard deed in 1994 van zich spreken in een serie tv-gesprekken met de titel 

AlleAlle mensen zijn ongelijk. Hij benadrukte hierin de soms contraproductieve 
gelijkheidsidealenn in onder meer de opvoeding, de cultuur en het onderwijs. 
Mensenn moeten solidair zijn met erkenning van onderlinge verschillen in 
aanlegg en capaciteiten, aldus Galjaard (1994). 

157.. Het meritocratisch ideaal werd bepleit door de Franse denker Henri de Saint-
Simonn (1760-1825). In zijn werk wordt niet zozeer gepleit voor de democratie 
derr gelijkheid, maar voor democratie der getalenteerden (Fennema, 1995). 

158.. Een vorm van zeggenschap die zich mogelijk voor dit doel kan lenen, is de 
'sociocratie',, ontwikkeld door de Nederlandse ondernemer Endenburg. 
Sociocratiee is een getrapte vorm van zeggenschap, waarbij bedrij fscellen een 
eigenn vorm van besturing kennen en een afgevaardigde benoemen voor een 
hogerr echelon van besluitvorming. 

159.. Een goed voorbeeld van een solidariteitsonderneming is het Overijsselse 
installatiebedrijff  Breeman, waar overwegend lichamelijk gehandicapte 
monteurss werken. De innovatieve stijl van de onderneming en de hoge 
motivatiee van het personeel stellen het bedrijf in staat om tegen marktprijzen 
tee werken. 

160.. Als voorbeeld wordt verwezen naar banen voor enkele uren per week, waarop 
destijdss het wettelijk minimumloon nog niet van toepassing was, naar 
oproepcontractenn en thuiswerk. 

161.. Het akkoord van Wassenaar. Stichting van de Arbeid 1982. Dit akkoord gaat 
overr loonmatiging, winstherstel en decentralisatie. 

162.. Een nieuwe koers. Stichting van de Arbeid 1993. Hierin wordt de 'overlegagen-
da'' voor het verdere verloop van de jaren negentig vastgelegd op hoofdlijnen. 

163.. Inzetbaarheiden arbeidsvoorwaarden. Uitgave ter gelegenheid van de ledendag 

overover arbeidsvoorwaardenvorming ipp8. AWVN 1997. 

164.. Industriebond FNV, Samen meer kansen. 1997. 
165.. NW, NKV en CNV, Actieprogramma van de drie vakcentrales ipji-ipj^. 

166.. Dit is in grote lijnen al praktijk in de CAO voor de metaal- en 
elektrotechnischee industrie. 

167.. Dit is onder meer het geval bij Akzo Nobel en bij Unilever. 
168.. Dit is het geval in het personenvervoer en in de schoonmaakbranche. 

169.. In this respect, in trade union terms people speak of a 'social ANWB. The 
ANWBB is an automobile association with one million members. 
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Geraadpleegdee personen 

HOOFDSTUKK  2 

B.. van den Boom voorzitter  FNV Bondgenotenn bij  DSM 

L.. van der  Kallen lid centrale ondernemingsraad Akzo Nobel 

B.. Kro t medewerker  Algemene Werkgevers Vereniging Nederland 

A.. Pronk voorzitter  ondernemingsraad Targor 

B.. Roodhuizen onderhandelaar  CAO Akzo Nobel voor  FNV Bondgenoten 

A.. Verhoeff medewerker  Algemene Werkgevers Vereniging Nederland 

HOOFDSTUKK  3 

R.. Bellefroid lid ondernemingsraad Nedcar 

G.. van Dalen directeur  Sociale Zaken FME-CW M 

G.. Dörr  secretaris centrale ondernemingsraad Stork 

A.. Kraaijeveld voorzitter  FME-CW M 

A.. Vlemraix voorzitter  FNV Bondgenotenn bij  DAF Trucks 

H.. de Vries onderhandelaar  CAO metaal- en elektrotechnische industri e voor  FNV Bondgenoten 

C.. van Zanten secretaris ondernemingsraad Gispen International 

HOOFDSTUKK  4 

R.. Bcrnsen secretaris Sociale Zaken Uneto 

JJ Fuit lid ondernemingsraad GTI 

A.. Jongbloed onderhandelaar  CAO metaal- en technische bedrijfstakken voor  FNV Bondgenoten 

R.. Kleine lid ondernemingsraad GEAS Energicwacht 

HOOFDSTUKK  5 

C.. Haast voorzitter  ondernemingsraad Dura Bouwgroep 

D.. van Haaster  onderhandelaar  CAO bouwbedrij f voor  de Bouw en houtbond FNV 

J.. Huisman lid centrale ondernemingsraad Hollandse Beton Groep 

M.. Knapen productieleider  Wilm a Beton 

A.. Visser  onderhandelaar  CAO-bouwbedrij f voor  de Bouw en houtbond FNV 

H.. Wilgenhof directeur  Wilm a Nederland 

HOOFDSTUKK  6 

H.. Westerhof onderhandelaar  CAO voor  uitzendkrachten voor  FNV Bondgenoten 

W.. Plessen hoofd Sociale Zaken Randstad Uitzendbureau 

L.. Hauser  productiemedewerkster  Océ, gedetacheerd door  Randstad 

R.. van Gooi technicus Nedcar  Helmond, gedetacheerd door  TopStart 

E.. Mitchel l projectmedewerker  flexwerk FNV Bondgenoten 
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