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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 
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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 
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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. 
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