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Eenn reus op een eiland 
Hett arbeidsvoorwaardenbeleid in de bouw82 

5.11 DEFINIËRIN G VAN DE BEDRIJFSTAK 

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

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

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

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

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

5.22 ECONOMISCHE SITUATIE VAN DE BEDRIJFSTAK 

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

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

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

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

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

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

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

Conclusie Conclusie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.44 POSITIE VAN DE VAKBEWEGIN G 

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

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

Bouwenn is een kleinschalig proces. Op een middelgroot nieuwbouwproject wer-
kenn niet meer dan twintig of dertig werknemers. Het is de gewoonte dat de plaatselij-
kee afdelingen van de vakbond een oogje in het zeil houden op 'de werken'. Plaatse-
lijk ee bestuurders, veelal WAo'ers en gepensioneerden, brengen foldermateriaal rond, 
makenn een praatje met de mensen en informeren naar de arbeidsvoorwaarden, de 
voorzieningenn op het werk, de veiligheid e.d. Als er belangrijke zaken te bespreken 
zijn,, gaat de Bouw en houtbond FNV massaal op werkbezoek. Dit gebeurt bijvoor-
beeldd als de CAO-onderhandelingen voor de deur staan en als de CAO rond is op-
nieuw.. Dankzij de grote en nogal uniforme aanhang en de goede organisatie is de 
bouwvakbewegingg in staat om grote stakingen te organiseren. In 1985 werd - na een 
periodee van crisis - drie weken gestaakt voor een betere loonstructuur95 en betere 
socialee voorzieningen op de bouw. Achteraf gezien kan de staking van 1985 be--
schouwdd worden als het draaipunt in de arbeidsverhoudingen in de bouw. De so-
cialee omstandigheden, de lonen en de werkomstandigheden verbeterden aanzien-
lijk ,, ook geholpen door de allengs beter wordende economie. In 1989 en 1990 be-
vondenn de bouwbonden zich op het hoogtepunt van hun macht. In februari 1990 
werdd opnieuw drie weken gestaakt, met als resultaat invoering van de gemiddeld 
36-urigee werkweek, structurele verbeteringen op het gebied van de arbeidsom-
standigheden,, aanvullende uitkeringen voor WAo'ers, zieken en werklozen en op-
nieuww verbeteringen in de loonstructuur. De bonden toonden over een enorme aan-
hangg te beschikken en zagen kans om in de loop van de actie steeds verder uit te 
breidenn en zo goed als elk conflict te winnen. 

138 8 



Hett lijk t erop dat de marges na 1990 ook in de bouwvakbeweging smaller gewor-
denn zijn. De bouw ontkomt niet aan sanering van de bijzonder hoge kosten van de 
socialee zekerheid.96 Ook in de bouw wordt de VUT onbetaalbaar, willen de werkge-
verss flexibele werktijden en bedrijfstijdverlenging en doen uitzendbureaus hun in-
trede.. Intussen groeit het verzet tegen de hoge arbeidskosten, de vele gedetailleer-
dee regelingen in de CAO en de nog steeds bestaande regeling van automatische 
prijscompensatie.. De tegendruk van de werkgeversorganisaties heeft ertoe geleid 
datt de meeste CAO-eisen van de bouwbonden defensieve eisen geworden zijn. 'Geen 
verslechteringg van ...' en 'behoud van ...' zijn rond 1995 gevleugelde woorden aan 
dee onderhandelingstafel geworden. In 1995 werd vijf weken gestaakt voor het be-
houdd van de VUT met uiteindelijk 35.000 geregistreerde stakers. Het resultaat ging 
echterr niet verder dan consolidatie van bestaande afspraken en verzachting, re-
spectievelijkk uitstel van de sanering. Na de staking van 1995 richtten de partijen in 
dee bouw een werkgroep op ter bezinning over de arbeidsverhoudingen. 

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

5.55 WERKGEVERSORGANISATIE S 

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

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

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

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

Conclusie Conclusie 

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

140 0 



5.66 ARBEIDSVOORWAARDENBELEI D I99O-I998 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VervroegdeVervroegde uittreding 

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

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

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

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

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

Conclusie Conclusie 

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

5.77 REORGANISATIE S VAN HET VAKBONDSWERK 1995-1998 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inin  het bouwbedrijf 

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

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

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

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

Conclusie Conclusie 

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

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

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

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

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

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

Kennisorganisatie Kennisorganisatie 

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

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

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

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

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

OnderscheidendOnderscheidend vermogen 

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

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

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

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