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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 -
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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 
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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 
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[...]]  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 

85 5 



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 
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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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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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