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DEELL I 

ARBEIDSVOORWAARDENVORMINGG IN DE PRAKTIJK 

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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