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Conclusiess deel i 

Hett resultaat van vakbonden kan worden uitgedrukt in stijging of daling van het 
ledentall  en valt dus te meten. Het succes van de arbeidsvoorwaardenvorming daar-
entegenn wordt in belangrijke mate bepaald door waarden en normen. Resultaten 
opp het gebied van de loonontwikkeling of de arbeidsduur bijvoorbeeld zijn wel in 
getallenn uit te drukken, maar moeten gerelateerd worden aan economische en so-
cialee ontwikkelingen en aan de tevredenheid van de leden. Het oordeel op langere 
termijnn kan dan ook anders uitvallen dan op de korte termijn, CAO'S vallen wel on-
derlingg te vergelijken en de resultaten op een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld de 
loonontwikkeling,, kunnen worden afgezet tegen groei of krimp van het ledental. 
Factorenn die van invloed zijn op de arbeidsvoorwaardenvorming en op de leden-
ontwikkelingg zijn er vele. Sommige van deze factoren, zoals plotselinge economi-
schee stagnatie of politieke veranderingen, zijn door vakbonden nauwelijks te beïn-
vloeden.. Andere factoren, zoals veranderingen op de markt van sociaal-economi-
schee belangenbehartiging of verandering op sociaal-cultureel gebied, zijn dat wel. 

Opp het terrein van de arbeidsverhoudingen blijkt analyse van behaalde resulta-
tenn al moeilijk te zijn. Veel moeilijker nog is het voorspellen van toekomstige re-
sultatenn ten behoeve van de beleidsvorming. 

ANALYTISCH EE WAARD E 

Inn de voorafgaande hoofdstukken van deze studie is een strategisch instrumentari-
umm ontwikkeld waarmee de positie van een vakbond op sectoraal niveau kan worden 
beoordeeldd vanuit verschillende invalshoeken. Dit instrumentarium is in de eerste 
plaatss bedoeld om de arbeidsvoorwaardenvorming te analyseren. In figuur I.I wor-
denn de resultaten van wat ik heb genoemd de strategische lakmoesproef vergeleken 
voorr de vijf onderzochte sectoren. 

VOORSPELLENDEE WAARD E 

Eenn volgende vraag is of dit strategisch instrumentarium kan worden gebruikt om 

trendss te signaleren. Met andere woorden: wat is de voorspellende waarde? 
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FiguurFiguur I.I De strategische positie van het arbeidsvoorwaardenbeleid in vijf sectoren 

Marktpositie Marktpositie 

Inn de chemische industrie krimpt de werkgelegenheid en daalt het aantal vak-
bondsleden,, maar de organisatiegraad stijgt. De vakbonden in deze sector zijn suc-
cesvoll  hoewel er geen groei meer is. In de bouw is de organisatiegraad van 1984 tot 
enn met 1996 gestegen, maar in 1997 en 1998 was er een daling. Het probleem is niet 
datt de Nederlandse vakbonden door hun aanhang in de klassieke sectoren in de steek 
gelatenn worden. Het probleem is dat de leden van de Nederlandse vakbonden in de 
klassiekee sectoren ouder worden, met pensioen gaan of in de WAO terechtkomen, ter-
wijll  onvoldoende groei gerealiseerd wordt in snel groeiende en nieuwe bedrijven 
waarr de meeste jonge mensen werken. De aanhang vergrijst en nieuwe markten wor-
denn onvoldoende benut. Dit zijn de twee voornaamste problemen, zowel van de FNV 
alss van de meeste andere vakbonden.127 In de metaal- en technische bedrijfstakken 
groeidee de werkgelegenheid in het laatste decennium van 200.000 naar 300.000 
personen,, FNV Bondgenoten slaagde erin om een belangrijk deel van de nieuwe, jon-
gee instroom aan zich te binden, maar betwijfelt of in deze bedrijfstak een organisatie-
graadd van de FNV van meer dan 20% haalbaar zal zijn, vanwege de vele kleine fami-
liebedrijven.. In de uitzendbranche kan de jaarlijkse ledenwinst van de FNV misschien 
well  met dubbele groeicijfers geschreven worden, maar niemand rekent op een 
organisatiegraadd van 10% of meer in deze sector, waar jaarlijks 800.000 personen 
werken,, met een gemiddelde arbeidsduur van circa 465 uren per jaar. 

Zall  een vakbond met een sterk marktaandeel in staat zijn nog verder te groeien 
off  treedt op zeker moment een verzadigingspunt op? Zal een jonge vakbond met 
eenn zwak marktaandeel in een snel groeiende bedrijfstak vanzelfsprekend groeien? 
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Off  heeft het traditionele vakbondswerk weinig toekomst in de nieuwe diensten-
sectorenn en zal de vakbeweging moeite hebben om over de eerste drempels heen te 
komen?? Kennis van ledentallen en organisatiegraad, hoe belangrijk, ookk voor de be-
leidsvormingg heeft weinig voorspellende waarde en geeft op zichzelf weinig hou-
vastt voor strategisch beleid. Daarvoor is ook kennis van andere factoren nodig. 

UitvoerendUitvoerend vermogen 

Naarmatee vakbonden fuseren of voor nauwere samenwerking kiezen, worden de ver-
schillenn in uitvoerende kracht kleiner. Rijke vakbonden stellen investeringsmidde-
lenn en personeel ter beschikking om de positie van arme vakbonden te versterken. 
Hett uitvoerend vermogen hangt echter ook af van de aanwezigheid van voldoende 
kaderleden.. Klassieke vakbondssectoren als de metaal, de chemie en de bouw rappor-
terenn grote aantallen kaderleden, maar wijzen ook op het gebrek aan kader in nieuwe-
ree bedrijven waar de organisatiegraad nog laag is. Over het algemeen is er een direc-
tee samenhang tussen de kaderdichtheid (het aantal kaderleden afgezet tegen het aan-
tall  leden) en de organisatiegraad (het aantal leden van een vakbond afgezet tegen het 
aantall  werkenden in een bedrijf of bedrijfstak). In laaggeorganiseerde sectoren, zo-
alss de metaaltechnische bedrijven en de uitzendbranche, hebben de vakbonden 
moeitee om kaderleden te werven. Er zijn te weinig ervaren en actieve leden die het 
voorbeeldd geven, de bedrijven zijn klein, er is sprake van flexibele arbeidsplaatsen en 
err bestaan drempels om op het werk als vakbondslid op te treden. 

Dezee situatie staat op gespannen voet met de doelstelling van de vakbonden om 
inn groeisectoren grote aantallen nieuwe kaderleden te werven en meer taken te de-
legerenn aan kaderleden. Binnen FNV Bondgenoten neemt de bezorgdheid over de 
ontwikkelingg van het kadertal toe.128 Bij een verdergaande decentralisatie van de ar-
beidsverhoudingenn is collectieve arbeidsvoorwaardenvorming echter onmogelijk 
zonderr zelfstandig opererende kaderleden. De mate waarin vakbonden erin slagen 
omm geleidelijk nieuwe kaderleden te werven, deze kaderleden op te leiden en taken 
aann hen over te dragen, lijk t een belangrijke factor voor toekomstig succes van het 
arbeidsvoorwaardenbeleidd en van de ledenontwikkeling. Maar het succes van de ka-
dervormingg is meestal weer afhankelijk van andere omstandigheden. 

PositiePositie van de CAO als product 

Tussenn de bedrijven en bedrijfstakken blijken grote verschillen te bestaan in CAO-
cultuur,, zowel naar de inhoud van de CAO als naar de uitstraling. Het CAO-beleid in 
dee bouw tussen 1985 en 1995 kan succesvol genoemd worden vanuit de optiek van 
eenn vakbond. De bouw-CAO komt er in vergelijking met andere sector-CAo's goed 
vanaf,, vrijwel alle vakbondseisen werden in deze periode gerealiseerd, er werden dui-
zendenn nieuwe leden ingeschreven tijdens stakingsacties en het aantal kaderleden 
heeftt zich in de jaren van CAO-actie goed ontwikkeld. Daarmee is nog niet de vraag 
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beantwoordd of het CAO-beleid in deze sector een goede investering in de toekomst 
iss geweest. Het lijk t er eerder op dat kansen werden gemist om ook andere doel-
groepen,, zoals zelfstandige beroepsbeoefenaren, aan de vakbeweging te binden. In 
dee metaal, waar een CAO van toepassing is die veel op de bouw-CAO lijkt , was het 
CAO-resultaatt in dezelfde periode minder gunstig voor de vakbonden. De metaal-
CAOO komt er in vergelijking met andere industriële CAO'S dan ook niet goed vanaf, 
terwijll  de metaal vroeger wage-leader was. Toch leidde het verlies van de kopposi-
tiee niet tot ernstige schommelingen in het ledenbestand of de organisatiegraad. In 
dee metaal- en technische bedrijfstakken kan het CAO-beleid succesvol genoemd wor-
den,, FNV Bondgenoten twijfelt echter aan de eigen CAO-formule in deze bedrijfstak. 
Volgenss een in 1999 gehouden intern onderzoek wordt het lidmaatschap nauwe-
lijk ss in verband gebracht met de vernieuwing van de CAO. In de chemische indus-
triee vinden we CAO'S die voor de werknemers tot de beste van Nederland behoren 
(gemetenn naar inkomen, werktijden, scholing en contractzekerheid) en die nog steeds 
beterr worden. De organisatiegraad is hoog en stijgt. Uit onderzoek in verschillende 
bedrijvenn blijkt dat de CAO een bekend instrument is en dat CAO-informatie goed 
gelezenn wordt. In de uitzendbranche groeien de vakbonden, maar de vraag is of de-
zee groei een gevolg is van het succesvolle CAO-beleid. 

Hett blijkt moeilijkom te definiëren wat een succesvolle CAO-strategie is, zelfs wan-
neerr we ons beperken tot een der partijen. Ook is het moeilijk om het verband aan 
tee tonen tussen CAO-succes en ledenontwikkeling. Op korte termijn en vanuit de op-
tiekk van een of enkele CAO-onderwerpen lijk t dit wel mogelijk, maar naarmate het 
onderzochtee tijdvak langer wordt en de benadering van de arbeidsvoorwaarden om-
vattenderr ontstaat een complex van factoren die moeilijk van elkaar te isoleren zijn. 
Nuu binnen FNV Bondgenoten de units of de bedrijfsgroepen hun plaats hebben in-
genomen,, verschijnen de eerste onderzoeken naar de marketing van vakbondspro-
ducten.. Dit leidt tot debat over de positie van de CAO in vergelijking tot de positie 
vann andere vormen van belangenbehartiging. In marketingtermen kan het debat als 
volgtt worden samengevat: is een goede, ieder jaar opnieuw verbeterde CAO een 'mo-
tivator'' of is het een 'satisfier'? In spreektaal: is een CAO een hebbedingetje waar 
ongeorganiseerdee werknemers voor uit hun stoel komen of heeft de CAO de allure 
vann een eeuwig brandende gloeilamp, die bovendien gratis verstrekt wordt?129 

Hett antwoord op deze vragen moet naar mijn mening worden gezocht in de sy-
nergiee tussen CAO-beleid en andere vakbondsdiensten. De CAO is op zichzelf geen 
wervendd of commercieel product, maar eerder een voertuig dat andere successen op 
dee markt mogelijk maakt. Een wervend CAO-beleid moet voldoen aan een groot 
aantall  voorwaarden en hangt niet alleen af van de inhoud van de CAO. Enkele voor-
waardenn zijn: het bereiken van nieuwe doelgroepen met de CAO, het inspelen op 
verschillenn tussen bedrijven of groepen van bedrijven, het aanbieden van nieuwe 
productenn via de CAO, zoals het recht op persoonlijk advies, de toegankelijkheid en 
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dee bekendheid van de CAO, het betrekken van de leden bij de onderhandelingen en 
niett alleen bij het resultaat, het betrekken van kaderleden in de onderhandelingen 
enn het tegelijkertijd werven van kaderleden en het voeren van een adequaat publi-
citeitsbeleid. . 

Err blijkt geen één-op-éénrelatie te bestaan tussen de kwaliteit van de CAO en de 
ledenontwikkeling.. Toch kan het CAO-beleid een voertuig of een medium zijn ter 
versterkingg van de marktpositie van de vakbond. Omgekeerd kunnen strategische 
foutenfouten op arbeidsvoorwaardengebied de vakbond moeilijk te herstellen schade toe-
brengen.. Aan het CAO-beleid valt dus wel degelijk een voorspellende waarde toe te 
kennen.. In hoofdstuk 10 van deze studie komt de synergie van het CAO-beleid na-
derr ter sprake. 

Kennisorganisatie Kennisorganisatie 

Dee onderzochte vakbonden blijken sterk te verschillen in de manier waarop zij in-
formatiee verwerven en gebruiken. Op korte termijn is het omgaan met kennis be-
langrijkk in de individuele belangenbehartiging en in de CAO-onderhandelingen. 
Hoee zal de pensioenwetgeving veranderen? Wat zegt de Arbeidstijdenwet over het 
chauffeursberoep?? Dit soort kennis werd in het eerste hoofdstuk materiedeskun-
digheidd genoemd. De sectorstudies laten zien dat de beschikking over materiedes-
kundigheidd sterk verschilt per bedrijfstak en per bond. Ook het gebruik van inter-
nee gegevens, zoals opinies van leden, verschilt van bedrijfstak tot bedrijfstak. Ver-
wachtt mag worden dat de fusiebeweging in vakbondsland tot een versterking van 
dee interne informatievoorziening en tot een grotere gelijkvormigheid zal leiden. 

Dee beschikbaarheid van externe informatie is minder gemakkelijk te centralise-
ren.. Over de vliegtuigbouw is veel bekend omdat het een aansprekende bedrijfstak 
is.. Ook de uitzendbranche is een sector die tot de verbeelding spreekt en bijvoor-
beeldd scriptieschrijvende jongeren weet te inspireren. Het midden- en kleinbedrijf 
iss onzichtbaar, maar in de bouw hebben werkgevers en werknemers een paritair 
onderzoeksinstituutt opgericht, zodat er toch veel gegevens verzameld worden. Al 
mett al zal de beschikbaarheid van sectorinformatie ongelijk verdeeld blijven, waar-
doorr sommige vakbonden gemakkelijker een kennisvoorsprong kunnen opbouwen 
dann anderen. 

Voorr de meeste kennis op juridisch, sociaal en economisch terrein moeten vak-
bondenn concurreren met andere kennisbedrijven. Alleen aan de dagelijkse com-
municatiee met leden en kaderleden en wellicht ook aan de omvang van de organi-
satiee kunnen vakbonden een voorsprong ondenen. Daarom veronderstel ik dat een 
informatieachterstandd een negatieve invloed op de toekomstige marktpositie van 
eenn vakbond zal hebben. Een informatievoorsprong zal concurrentievoordeel kun-
nenn opleveren voor de vakbonden, vooral ook omdat een informatievoorsprong kan 
bijdragenn aan het onderscheidend vermogen. 
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OnderscheidendOnderscheidend vermogen 

Opp dit gebied blijken de grootste verschillen op te treden, ook tussen vakbonden 
diee op het eerste gezicht veel met elkaar gemeen hebben. In de chemische industrie 
oefenenn de vakbonden al lange tijd een controlerende en vernieuwende invloed uit 
opp ondernemingsniveau, maar omdat overleg op sectoraal niveau ontbreekt, mist 
dee vakbeweging betrokkenheid bij de arbeidsmarkt. De complexe arbeidsorganisa-
tiee in de chemie wordt echter steeds meer beïnvloed door veranderingen aan de aan-
bodzijdee van de arbeidsmarkt. Werkgevers proberen deze ontwikkelingen voor te 
blijvenn door middel van een ander wervingsbeleid en doen een beroep op uitzend-
bureauss om jongeren te werven en op te leiden. De vernieuwende kracht in de che-
mie,, wellicht in de hele procesindustrie, lijk t daarmee van buiten de arbeidsorga-
nisatiee te komen. Het onderscheidend vermogen van de vakbonden neemt daar-
doorr af: als er niets verandert, zullen opleidingsinstituten en intermediaire bedrijven 
strakss misschien meer kennis hebben van het operatorvak dan de vakbonden. 

Minn of meer het spiegelbeeld van deze situatie zien we in de bouw. De bouwbon-
denn hebben zich jarenlang onderscheiden door de sterke, controlerende invloed op 
dee arbeidsmarkt. Met hun sterke invloed op bedrijfstakniveau en vanwege de be-
roepsmobiliteitt binnen deze sector vonden de vakbonden het niet nodig om een 
positiee op te bouwen in de arbeidsorganisatie. Tegelijkertijd werd vernieuwing op 
dee arbeidsmarkt onvoldoende herkend. Naarmate de uitvoering van de sociale ze-
kerheidd - waar de bonden een belangrijke rol in speelden - verandert, naarmate er 
uitzendkrachtenn en zelfstandige beroepsbeoefenaars op de bouwplaats verschijnen 
enn naarmate er anders gekwalificeerde bouwberoepen ontstaan, verliest de bouw-
vakbewegingg haar greep op de gebeurtenissen en neemt het onderscheidend ver-
mogenn af. Verschillende organisaties hebben reeds interesse getoond voor de be-
langenbehartigingg van de zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Een van de ge-
gadigdenn is de werkgeversorganisatie MKB. 

InIn de metaal- en elektrotechnische industrie is het onderscheidend vermogen van 
dee vakbeweging meer compleet dan in andere sectoren. De metaalvakbeweging is 
immerss zowel sterk in de bedrijven als op sectoraal niveau, dankzij de bedrij fstak-
CAOO en de aanwezigheid in paritaire uitvoeringsorganen. De FNv-bond in de me-
taall  heeft zich echter te lang beperkt tot controleren en heeft zichtbaar moeite met 
decentralisatie,, waardoor de aansluiting op bedrijfs- en culturele vernieuwing wordt 
gemist.. Ook hier een vakbond die moeite heeft om de eigen wortels in het arbeids-
process en de arbeidsmarkt te hervinden. 

Voorr wat betreft de groeiers in mijn onderzoek, de vakbond in de uitzendbranche 
enn in het kleine metaalbedrijf, zijn er eveneens problemen. Beide vakbonden doen 
moeitee om de vernieuwingen op de arbeidsmarkt te leren kennen en te sturen door 
-- in overleg met de werkgevers - regelgeving op sectoraal niveau te ontwikkelen. 
Ditt blijkt langzaam maar zeker succes op te leveren. Maar in beide gevallen ont-
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breektt het nog aan macht op ondernemingsniveau. Dit heeft een nadelig effect op 
dee ledenwerving. 

Opp lange termijn is het onderscheidend vermogen van een vakbond van door-
slaggevendee invloed op het resultaat van een vakbond. Sterke bonden zien hun po-
sitiee verzwakken als zij er niet in slagen om vernieuwende invloed op de arbeidsor-
ganisatiee en/of de arbeidsmarkt uit te oefenen. Jonge vakbonden slagen er niet in 
omm over de eerste drempels te komen als er geen controlerende invloed in een deel 
vann de bedrijven wordt opgebouwd. Het onderscheidend vermogen valt alleen met 
eenn consequent volgehouden vernieuwingsstrategie te corrigeren. Soms is een cul-
tuurveranderingg nodig in de personele organisatie, samen met een intensieve wer-
vingg en training van kaderleden. In andere gevallen is het nodig om de beeldvor-
mingg naar buiten bij te stellen. Beeldvorming en organisatiecultuur kunnen alleen 
blijvendd worden vernieuwd als ook de aangeboden producten/diensten worden ver-
nieuwd.. Snel bijsturen in de kerncompetentie van vakbonden is echter niet gemak-
kelijk,, omdat arbeidsorganisatie en arbeidsmarkt deel uitmaken van een dynamisch 
complex,, waarop verschillende externe factoren van invloed zijn. Dit hoeft geen 
somberee conclusie te zijn, want vakbonden hebben nog steeds een voorsprong op 
dezee terreinen. Hun kerncompetentie is en blijf t belangenbehartiging rond arbeid, 
ookk al zal modernisering van dit concept nodig zijn. Concurrerende organisaties of 
bedrijvenn moeten hun wortels in het arbeidsproces nog ontwikkelen. Het is de vraag 
off  zij dit op korte of middellange termijn kunnen realiseren. 

TOEPASSINGG ALS BELEIDSINSTRUMEN T 

Kann het door mij ontwikkelde strategisch instrumentarium ook worden toegepast 
alss beleidsinstrument? Hierboven werd geconstateerd dat de toepassing van het CAO-
instrumentt en het onderscheidend vermogen de meeste invloed hebben op het re-
sultaat.. In de voorlaatste paragraaf van iedere sectorstudie werd een schets van toe-
komstigee ontwikkelingen gegeven. In figuur 1.2 worden deze ontwikkelingen sect-
orgewijzee onder elkaar gezet. Daarachter volgt in vogelvlucht een beleidsadvies ten 
aanzienn van het CAO-product en het onderscheidend vermogen. 

TOEPASSINGG I N ANDERE ORGANISATIE S 

Iss dit strategisch instrumentarium ook bruikbaar voor andere economische belan-
genorganisaties,, bijvoorbeeld voor organisaties van werkgevers? Ik meen dat dit in-
derdaadd het geval is. Door de ontzuiling verandert de vanzelfsprekendheid om lid 
tee worden van een werkgeversorganisatie. Door verandering van de markt en de pri-
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vatiseringg verandert bovendien de hiërarchie in werkgeversland: bedrijven en be-
drijfstakkenn die vroeger volgend waren, spelen nu soms een belangrijke rol. Door 
dee groei en de toenemende belangrijkheid van het midden- en kleinbedrijf is de 
populatiee waaronder de organisaties werven aanzienlijk vergroot. En wellicht de be-
langrijkstee verandering: net als werknemers kunnen ook werkgevers overal terecht 
voorr advisering en belangenbehartiging. Wat bepaalt voor werkgevers de keuze om 
lidd te worden van een bijvoorbeeld een brancheorganisatie? Van Waarden (1989) 
maaktt onderscheid tussen de behoefte aan een belangenbehartiging, de behoefte 
aann afstemming in de markt en sociaal-culturele factoren. Het gedrag ten aanzien 
vann de markt wordt verklaard door middel van de speltheorie van Olson (1965). 
Werkgeverss lijken gebaat bij een krachtige collectieve gedragsregel, waarbij zij ieder 
voorr zich een uitzonderingspositie prefereren. Populair gezegd: prijsbinding voor 
allen,, korting alleen in onze winkel. Ik kan me voorstellen dat groepen werkgevers 
off  werknemers zich inderdaad laten leiden door collectieve en individuele veron-
derstellingen.. De markt laat echter steeds minder ruimte voor grote aantallen werk-
geverss die allemaal hetzelfde product of dezelfde dienstverlening aanbieden. Boven-
dienn wordt het ondernemingsresultaat steeds meer bepaald door kwaliteit, levertijd 
enn service, factoren die verband houden met de (specifieke) arbeidsorganisatie en 
niett meer alleen door (collectieve) lonen en prijzen. Het is dus niet langer het col-
lectiefgedragg dat de keuze voor aansluiting bij een werkgeversorganisatie bepaalt, 
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maarr de eigen behoefte aan belangenbehartiging. Buitelaar en Van den Toren (1999: 
19)) merken het volgende op over de AWVN: 'Naast de ledenlogica ontwikkelde de 
AWVV ook een klantenlogica. Dit leidde tot een verschil in opstelling tussen de com-
mercieell  georiënteerde medewerkers, die opereren op een concurrerende markt en 
dee secretarissen (en later adviseurs) van de vereniging, die een duurzame ledenrela-
tiee willen ontwikkelen.' Dezelfde keuze tussen leden- en klantenlogica zien we thans 
bijj  de Consumentenbond. Al eerder lijk t een vergelijkbare keuze te zijn gemaakt bij 
dee omroepen. 

Werkgeversorganisatiess gedragen zich als vragers en aanbieders op de markt van 
economischee belangenbehartiging. De organisaties zijn bezig met herwaardering 
vann de aangeboden producten en diensten en bezinnen zich op de eigen rol ten op-
zichtee van tegenspelers, partners en concurrenten. In die zin zijn de strategische vra-
genn uit mijn onderzoek ook in meerdere of mindere mate van toepassing op werk-
geversorganisaties.. De belangrijkste vraag in dit verband luidt: wat is de kerncom-
petentiee van een werkgeversorganisatie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
iss nader onderzoek nodig, maar een globaal antwoord kan wel worden gegeven. Een 
verschill  met de vakbeweging is de kennis van de arbeidsorganisatie als kern-
competentie.. Deze kennis ligt niet in de eerste plaats bij de werkgeversverenigin-
genn maar bij de aangesloten bedrijven zelf. Het is meer de verbindende en vereni-
gendee kennis die de werkgeversorganisatie uniek maakt. Met hun kennis van de 
arbeidsmarktt en hun contacten met vakbonden en overheid onderscheiden de werk-
geversorganisatiess zich van hun leden, de bedrijven. Met hun kennis van bedrijven 
enn branches en hun contacten met leden, vakbonden en overheid onderscheiden 
dee werkgeversorganisaties zich van concurrenten, zoals organisatie- en adviesbu-
reaus.. Net als bij vakbonden is ook bij werkgeversorganisaties de synergie tussen de 
verschillendee typen belangenbehartiging doorslaggevend. 

Conclusie Conclusie 
Alss speler op de markt van sociaal-economische belangenbehartiging, reflecterend 
opp de strategie van tegenspelers en concurrenten, bepalen vakbonden hun koers op 
hett gebied van de arbeid. Het onderscheidend vermogen van een vakbond op het 
gebiedd van de arbeidsorganisatie en de arbeidsmarkt lijk t op lange termijn bepalend 
voorr het resultaat. Hier treden de grootste verschillen op tussen de vakbonden die 
ikk heb onderzocht, hier worden de cruciale fouten gemaakt en hier ligt ook de voor-
sprongg van vakbonden op andere spelers op de markt. Ook ten aanzien van de CAO 
alss product worden in mijn onderzoek grote verschillen tussen de sectoren gevon-
denn en ook op dit gebied hebben vakbonden een voorsprong op eventuele concur-
renten.. Het is echter de vraag of de ontwikkelingen op CAO-gebied bepalend zijn 
voorr de ledenontwikkeling op de lange termijn. De ledenontwikkeling lijk t veel 
meerr af te hangen van de synergie tussen CAO en andere aspecten van belangenbe-
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hartiging.. Het uitvoerend vermogen en de kennisorganisatie zijn gemakkelijker bij 
tee sturen dan de andere door mij onderzochte aspecten en hangen vooral af van de 
investeringsmogelijkhedenn van de vakbond in kwestie. 

Hett door mij ontwikkelde instrumentarium geeft een aanzet tot een meer ver-
fijndefijnde analyse van de arbeidsvoorwaardenvorming. Het instrument heeft daarbij 
eenn beperkte voorspellende waarde en leent zich voor beleidsadvisering ten behoe-
vee van vakbonden en andere organisaties. 
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