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Toekomstbeeldd van Ed en Willem Bever 
Hett arbeidsvoorwaardenbeleid in de metaal- en technische 

bedrijfstakken55 5 

4.11 DEFINIËRIN G VAN DE BEDRIJFSTAK 

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

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

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

Installatiebedrijf f 

Metaalbewerking/metaalproducten n 

Voertuigen n 

TOTAA L L 

Aantall  bedrijven 

8400 0 

11.400 0 

14.000 0 

33.000 0 

AantalAantal werknemers 

103.000 0 

116.000 0 

88.000 0 

305.000 0 

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

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

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

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

Voertuigen Voertuigen 

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

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

4.22 ECONOMISCHE SITUATIE VAN DE BEDRIJFSTAKS8 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.33 VERANDERING VAN HET ARBEIDSPROCES 

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

Toelevering Toelevering 
Sommigee kleine toeleveranciers hebben een status van 'main-supplier' of 'co-ma-
ker'' verworven door een hoog technisch niveau, een lage prijs en goede logistieke 
service.. Dit laatste betekent meestal dat er just-in-time geleverd wordt (De Vaan 
1988).. Afnemers zoals de automobielindustrie onderhouden zelf minimale voorra-
den,, maar gaan ervan uit dat de toeleveranciers precies op tijd en volgens specifica-
tiee leveren. De toelevering van autostoelen bij Nedcar in Born gaat op afroep: de 
Volvoss en Mitsubishi's waarvoor het product bestemd is, zijn al op weg naar de 
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assemblagebandd als de specificatie voor de stoelen via het electronic mailsysteem 
wordtt doorgegeven. Just-in-time toelevering stelt hoge eisen aan de werknemers van 
dee toeleverancier. Het bedrijf moet onder alle omstandigheden voldoen aan de op-
gelegdee procedures (kwaliteitszorg) en aan de levertijden. Als de werktijden van de 
klantt een bijzonder patroon kennen (seizoenbedrijf, continubedrijf, pieken en da-
lenn in de omzet), dan worden de werknemers van de toeleverancier gedwongen om 
zichh daaraan aan te passen. Als de afnemer het eigen productieproces niet goed on-
derr controle heeft, worden de problemen afgewenteld op de toeleveranciers. Over-
werkk komt in de toeleverende industrie dan ook veel voor.64 Ook zijn er toeleve-
rancierss die hun werknemers vragen om de vrije tijd (ADV-dagen) af te stemmen op 
dee pieken/dalen in het werk, of om zonder vergoeding over te werken. En ten slotte 
zijnn er toeleveranciers die in piekperioden zoveel mogelijk met tijdelijke krachten 
werken.. Een en ander is afhankelijk van de status van de toeleverancier. Een hoog-
gekwalificeerdee 'main-supplier' zal niet met al te veel tijdelijk personeel in zee gaan, 
maarr wel overwerk verlangen. 

Dienstverlening Dienstverlening 

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

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

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

overheid. . 

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

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

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

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

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

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

Conclusie Conclusie 

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

4.44 POSITIE VAN DE VAKBEWEGIN G 

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

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

Werknemers s 

Leden n 

Organisatiegraad d 

1985 5 

198.000 0 

31.000 0 

15,7% % 

1989 9 

261.000 0 

28.000 0 

10,7% % 

1991 1 

294.000 0 

31.000 0 

10,8% % 

1998 8 

305.000 0 

50.000 0 

16,4% % 

FiguurFiguur  4.2 Werknemersaantallen, ledental FNV en organisatiegraad in de bedrijfstak 

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

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

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

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

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

zijnn gegaan. 

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

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

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

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

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

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

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

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

overr de CAO; 

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

lieu,, werktijden en reistijden in de verschillende branches; 

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

Conclusie Conclusie 
Hett werk van FNV Bondgenoten in de metaal- en technische bedrijfstakken zou ik 
alss pro-actief willen typeren, omdat de bond er in korte tijd in geslaagd is om rich-
tingg te geven aan het arbeidsvoorwaardenbeleid. Het is gelukt om deze sector op de 
kaartt te zetten dankzij een snelle groei van het ledental en de organisatiegraad, FNV 
Bondgenotenn (voordien de Industriebond FNV) heeft zijn eerste successen kunnen 
boekenn door een betere aansluiting te vinden bij de werk- en leefomstandigheden 
inn de overigens zeer verschillende bedrijven waaruit deze sector is opgebouwd. Met 
dee vorming van een eigen bedrijfsgroep lijken er kansen om verder te komen. 
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4-55 WERKGEVERSORGANISATIE S 

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

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

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

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

enn de FME-CWM, kennen deze voorziening wel. Aangezien van kleine bedrijven niet 
altijdd verwacht mag worden dat zij recente wijzigingen in de sociale regelgeving 
kunnenn toepassen, wordt — bij afwezigheid van een servicepunt van de werkgevers-
organisatiee - een extra beroep gedaan op de vakbondsbestuurders in de regio. De 
bedrijfsgroepp metaal en techniek van FNV Bondgenoten schrijft dan ook: 'Door de 
kleinschaligheidd van de bedrijfstak dient er op centraal niveau veel te worden afge-
sproken,, mede omdat er in de meeste bedrijven geen vorm van gestructureerd over-
legg is. Veel zaken die als uitwerking van de CAO op bedrijfsniveau plaatsvinden moe-
tenn door bestuurders geregeld worden, omdat veel directies er nauwelijks weet van 
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hebben.'' n Het gebrek aan infrastructuur in bedrijven, in de regio en in de bran-
cheorganisatiee levert dus nog wel eens problemen op- Gevolg is dat er heel veel za-
kenn op top-niveau besproken en geregeld moeten worden. Anja Jongbloed, CAO-
onderhandelaarr voor FNV Bondgenoten, merkt hierover op: 'De meeste vertegen-
woordigerss van de werkgevers in deze sector zijn functionarissen, zij zijn zelf geen 
eigenaarr of leidinggevende van een bedrijf. Dit schept een zekere afstand naar de 
bedrijven.. Ons grootste probleem is dat een deel van de kleine bedrijven niet be-
reidd of in staat is om zich aan de CAO te houden. Werkgevers die zich wél aan die 
CAOO houden, voelen dit als een bedreiging of op zijn minst als oneerlijke concurren-
tie.. Maar in de top van de werkgeversorganisatie wordt dit niet zo gevoeld, FNV 
Bondgenotenn zou wensen dat de werkgeversorganisaties de verantwoordelijkheid 
nemenn voor "slechte werkgevers", bijvoorbeeld door met zwarte lijsten te werken, 
off  door oprichting van een controlerend instituut. Nu komt al dit werk neer op de 
vakbond.. Het is haast te veel.' 72 

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

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

4.66 ARBEIDSVOORWAARDE N I99O-98 

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

Inkomen Inkomen 

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

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

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

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

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

-- overgangsregelingen van de huidige VUT; 

-- ingangsdatum 1 januari 1999. 

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

Werktijden/flexibilisering Werktijden/flexibilisering 

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

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

Conclusie Conclusie 

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

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

lonen,, pensioenen, de vakopleidingen en sommige secundaire arbeidsvoorwaarden 

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

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

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

4.77 REORGANISATIES VAN HET VAKBONDSWERK 1995-1998 

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

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

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

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

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

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

-- een ledengroei met 8% per jaar; 

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

contactpersonenn werven; 

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

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

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

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

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

4.88 TOEKOMSTBEEL D VAN DE TECHNISCHE DIENSTVERLENIN G 

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

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

Netwerken Netwerken 

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

Storing Storing 

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

DeDe klant 

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

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

1970-1980 0 

1980-1990 0 

1990-2000 0 

TYPEE BEDRIJF 

ambachtelijkee bedrijvigheid 

snelgroeiendd door toelevering en 
relatieff  lage lonen 

industriëlee dienstverlening 

ARBEIDSVOORWAARDE N N 

vakopleidingen; ; 
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beroepskwalificatie e 

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

technischetechnische bedrijven 

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

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

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

Conclusie Conclusie 

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

4-99 STRATEGISCHE LAKMOESPROEF 

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

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

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

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

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

PositiePositie van de CAO ah product 

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

andereandere arbeidsvoorwaardenregelingen? 

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

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

Kennisorganisatie Kennisorganisatie 

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

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

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

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

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

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

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