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DEELL II 

ARBEIDSVOORWAARDENVORMING:: STRATEGISCH DEBAT 

Deell  ii van deze studie gaat over het tweede en derde deel van de probleemstelling 
(paragraaff  1.3, zie ook figuur 1.2), dat wil zeggen over veranderingen in de arbeids-
organisatiee en veranderingen in de persoonlijke levenssfeer van werknemers. Hoe 
verhoudenn die veranderingen zich tot elkaar en welke invloed hebben zij op de ar-
beidsvoorwaardenvorming?? Deel 11 bestaat uit vier hoofdstukken. 

SELECTIEE VAN ONDERWERPEN 

Hoofdstukk 7 gaat over bedrijfsinnovatie en heeft dus betrekking op de linkerzijde 
vann figuur 1.2. De voornaamste stelling van dit hoofdstuk luidt: bedrijfsinnovatie 
beïnvloedtt de arbeidsvoorwaardenvorming en omgekeerd. 
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EersteEerste fragment van figuur 1.2 Het krachtenveld rond 

dede arbeidsvoorwaardenvorming 

Arbeidsvoorwaardenn worden door mij gedefinieerd aan de hand van vier kernon-
derwerpenn (paragraaf 1.4): inkomen, werktijd, kwalificatie en contractzekerheid. 
Dezee onderwerpen zijn sterk in beweging. Het kernonderwerp werktijd krijgt ruim 
aandachtt in hoofdstuk 8. De regeling van de werktijd is het resultaat van afwegin-
genn tussen de arbeidsorganisatie en de persoonlijke levenssfeer (figuur 8.1). De kern-
onderwerpenn kwalificatie en zekerheid komen in onderlinge samenhang ter sprake 
inn hoofdstuk 9. Als de arbeidsorganisatie en de werknemer samen aan de kwalifi-
catiee van de werknemer werken, dan zijn er minder voorzieningen nodig op het ter-
reinn van de zekerheid. En omgekeerd, als er al te veel nadruk ligt op financiële be-
schermingg en zekerheid, kan de beroepskwalificatie achterblijven (figuur 9.2). De 
hoofdstukkenn 8 en 9 hebben dus betrekking op de onderkant, links en rechts van 
figuurfiguur 1.2. 
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Persoonlijk ee levenssfee r 

TweedeTweede fragment van figuur 1.2 Het krachtenveld rond de arbeidsvoorwaardenvorming 

Ookk ten aanzien van het kernonderwerp inkomen speelt het krachtenveld tussen or-
ganisatiee en privéleven een belangrijke rol. De arbeidsorganisatie kan bijvoorbeeld 
sturenn door middel van prestatiebeloning, loopbaanbeleid en overwerk, terwijl in de 
persoonlijkee levenssfeer besluiten genomen worden over kostwinnerschap, spaar-
arrangementenn en pensioenverzekeringen. Ik heb ervoor gekozen om geen afzon-
derlijkk hoofdstuk over inkomen op te nemen, omdat dit een macro-economische 
invalshoekk vereist. Ook aan de herstructurering van de sociale zekerheid, een be-
langrijkk aspect van de inkomensvorming, heb ik geen afzonderlijke aandacht be-
steed,, omdat dit een invalshoek vanuit de politieke besluitvorming vereist. Het be-
leidd ten aanzien van inkomens en sociale zekerheid is weliswaar sterk in beweging, 
nett als werktijden, scholing en contractzekerheid, maar vergt een andere studie. 

Hoofdstukk 10 gaat over het proces van onderhandelen en de vormgeving van de 
CAO,, samen de configuratie van de CAO. Veel meer dan de andere, in dit deel van de 
studiee beschreven zaken speelt hier de continuïteit van de arbeidsverhoudingen een 
rol.. De onderhandelende partijen worden beïnvloed door institutionele factoren en 
doorr de actualiteit van de markt. Ook beïnvloeden de partijen, door te onderhan-
delen,, elkaar. Dit krachtenveld wordt weergegeven in de aan Kochan (1980) ont-
leendee figuur 10.1. Het resultaat van het in deze figuur verbeelde proces van be-
leidslerenn (Hemerijcki997) is vernieuwing van de arbeidsverhoudingen. Hoofdstuk 
100 heeft dus betrekking op de bovenkant van figuur 1.2. 

DerdeDerde fragment van figuur 1.2 Het krachtenveld rond de 

arbeidsvoorwaardenvorming arbeidsvoorwaardenvorming 

OPZETT VAN DE HOOFDSTUKKEN 

Dee hoofdstukken in deel 11 zijn, anders dan de hoofd-
stukkenn in deel 1, onderling verschillend in opbouw. Dit 
houdtt verband met de aard van het debat: het debat over 
dee arbeidsorganisatie wordt in de vakbeweging nauwe-
lijk ss gevoerd; het debat over arbeidstijdverkorting wordt 
voortdurendd gevoerd en al heel lang; het employability-
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debatt is nog maar net begonnen; de vormgeving van de CAO heeft een sterke theo-
retischee component en kan niet worden geanalyseerd zonder verwijzing naar het 
institutioneell  kader enz. Om een gezamenlijk referentiekader te scheppen wordt ie-
derr hoofdstuk afgesloten met een door mij gepercipieerde typering van het vak-
bondsbeleid.. Hoe gingen de voornaamste vakbonden om met het onderwerp in 
kwestiee in de vier belangrijkste tijdvakken na de Tweede Wereldoorlog? Ik heb het 
naoorlogsee tijdvak verdeeld over de periode tot 1965, de tijd waarin de Nederlandse 
vakbewegingg vrijwilli g meewerkte aan de wederopbouw van ons land; de periode 
1965-1980,, de jaren van radicalisering; de jaren tachtig, voor de Nederlandse vak-
bewegingg jaren van crisis en aanpassing; de jaren negentig, tijdvak van groei en van 
hett poldermodel. 

Bronnen Bronnen 

Hoofdstukk 7 is gebaseerd op een literatuurstudie op het terrein van de arbeidsorga-
nisatie.. Hoofdstuk 10 is gebaseerd op een literatuurstudie op het terrein der arbeids-
verhoudingenn en sluit daarmee aan op paragraaf 1.2. De overige bronnen zijn hoofd-
zakelijkk vakbondsstudies. 
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