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Dee configuratie van de cao 
Vann loon akkoord tot netwerk van diensten 

Inn het eerste hoofdstuk werd onderscheid gemaakt tussen drie soorten vakbonds-
activiteiten.. In de eerste plaats zijn er de collectieve arbeidsvoorwaarden met als 
kernproductt de CAO. De tweede groep bestaat uit diverse activiteiten op het gebied 
vann individuele belangenbehartiging met als kernproduct de ledenservice of rechts-
bijstand.. De derde groep bestaat uit activiteiten ter ondersteuning van actieve le-
denn met als kernproduct de kadervorming. Collectieve arbeidsvoorwaardenvor-
mingg wordt door mij als de kernactiviteit van de vakbeweging beschouwd en speelt 
dee hoofdrol in deze studie. In dit slothoofdstuk komen de vormgeving van de CAO 
enn het proces van onderhandelen ter sprake. Onderhandelingsproces en vormge-
vingg samen noem ik de 'configuratie van de CAO'. Vertrekpunt is de arbeidsver-
houdingenleer,, waarna de positie van de vakbeweging en de positie van de werkge-
versorganisatiess ter sprake komt. Vervolgens worden enkele praktische toepassin-
genn besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een bijdrage aan het actuele 
debatt op twee niveaus: de vernieuwing van de CAO als product en het krachtenveld 
vann deregulering en re-regulering. 

IO. II  HET STRATEGISCH KRACHTENVEL D 

Vooraff  dient de volgende, al in het eerste hoofdstuk gestelde vraag te worden be-
antwoord:: op welke gronden mag aangenomen worden dat de CAO ook in de toe-
komstt een kernproduct van vakbonden en werkgeversorganisaties zal blijven? 
Wordtt de positie van de CAO niet ondermijnd door individuele arrangementen? 
Wordtt de CAO niet overbodig door collectieve afspraken buiten de vakbonden om, 
bijvoorbeeldd met de ondernemingsraad? Volgens mij zijn er drie argumenten aan 
tee voeren voor het voortbestaan van het CAO-instrument, zij het in gewijzigde vorm. 
Hett eerste argument komt voort uit de coördinatiebehoefte van de organisaties die 
CAOO s afsluiten. Het tweede argument valt af te leiden uit de behoefte aan doelma-
tigheidd of efficiency. Het derde argument ontleen ik aan de veranderbaarheid van 
hett CAO-instrument in de praktijk. 

Coördinatiee heeft een specifieke en een algemene betekenis. In de specifieke be-
tekeniss van CAO-coördinatie gaat het om afstemming tussen verschillende regelin-
genn en tussen verschillende belanghebbenden. In de algemene betekenis gaat het 
omm afstemming tussen verschillende doelen en verschillende delen van de organi-

274 4 



satie.satie. In het eerste hoofdstuk werden arbeidsvoorwaarden beschreven als 'een com-
plexx van regels en afspraken', waarover partijen onderhandelingen voeren namens 
grotee aantallen mensen of bedrijven. Door haar complexheid kan collectieve ar-
beidsvoorwaardenvormingg alleen slagen als er afstemming plaatsvindt, gebaseerd 
opp prioriteitsstelling. Het gaat in feite om drie aspecten. In de eerste plaats worden 
afwegingenn gemaakt tussen verschillende onderwerpen, zoals loonontwikkeling en 
werkgelegenheidd aan de werknemerskant, respectievelijk loonontwikkeling en be-
drijj  fsrendement aan de werkgeverskant. In de tweede plaats wordt geprobeerd om 
vann verschillende categorieën van leden, werknemers of bedrijven groepsbelangen 
tee overstijgen. In de derde plaats is er de behoefte aan tactische coördinatie in de 
onderhandelingen:: zal er centraal of decentraal onderhandeld worden, zijn er mi-
nimumm (of maximum) grenzen, in welke bedrijven wordt eerst onderhandeld enz. 
Coördinatiee speelt in de arbeidsverhoudingen dus een dominante rol: collectieve 
arbeidsvoorwaardenvormingg is altijd gecoördineerde arbeidsvoorwaardenvorming. 

Belangenorganisatiess van werkgevers en werkgevers zijn aantrekkelijk voor hun 
ledenn omdat zij in staat zijn om een gecoördineerde macht te vormen. Van hun kant 
willenn de organisaties zich bewijzen door het laten zien van die collectieve macht 
aann de tegenspeler en in toenemende mate ook ten opzichte van concurrenten. De 
collectievee belangenbehartiging draagt veel bij aan wat ik eerder het onderscheide-
ndd vermogen van vakbonden en werkgeversorganisaties heb genoemd. Er is hier 
duss sprake van een organisatiebelang of bedrijfsbelang van twee gevestigde partij-
enn die samen een sterke marktpositie hebben. Deze partijen zullen er alles aan doen 
omm hun voorsprong op andere te behouden. De CAO, mits regelmatig aangepast aan 
nieuwee ontwikkelingen, biedt goede mogelijkheden om dit te realiseren, omdat de 
CAOO in zichzelf een coördinerend instrument is. Een vakbond is op de markt van 
belangenbehartigingg een sterke partij omdat hij de beschikking heeft over een pro-
ductt met een sterk coördinerend vermogen, zoals dat ook het geval is met aanbie-
derss van energie, transportfaciliteiten, internetvoorzieningen en digitale informa-
tiedragers.. We zouden kunnen zeggen: de CAO heeft het in zich om de standaards 
tee bepalen in de markt van sociaal-economische belangenbehartiging. 

Hett tweede argument voor het voortbestaan van de CAO is doelmatigheid. Een 
collectievee arbeidsovereenkomst is doelmatigg omdat zij de onderhandelende par-
tijenn ondast. Zouden er geen CAO'S zijn, dan zouden alle werkgevers moeten on-
derhandelenn met al hun werknemers, maar ook nog eens met elkaar ter onderlinge 
afstemming.. In het tweede hoofdstuk is de doelmatigheid van collectieve arrange-
mentenn al ter sprake geweest bezien vanuit de transactiekostentheorie. Ook binnen 
dee vakbeweging, respectievelijk de werkgeversorganisatie is het efficiënt om de be-
langenn van leden te behartigen door middel van collectieve afspraken. Zouden vak-
bondenn geen CAO'S afsluiten, dan moeten zij om toch een coördinerende invloed 
uitt te oefenen veel geld uitgeven aan individuele belangenbeharting én aan de af-
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stemmingg op dit terrein. Het efficiency-argument begint een belangrijke rol te spe-
lenn in de vakbeweging. Belangenorganisaties zijn meestal voortgekomen uit vrijwil -
ligee aaneensluiting van personen. Hier werd vanouds minder op doelmatigheid ge-
lett dan in professionele bedrijven. De investeringsbehoefte was laag want het werk 
werdd gedaan door vrijwilligers. In de naoorlogse bloeiperiode nam zowel in de vak-
bewegingg als in de werkgeversorganisatie de investeringsbehoefte toe (personeel, ge-
bouwen,, transport- en communicatiemiddelen), maar van kostenbesefwas nog am-
perr sprake, omdat in feite een monopoliepositie werd bekleed. Weliswaar beston-
denn er in Nederland lange tijd drie vakcentrales en drie werkgeverscentrales die soms 
eikaarss leden inschreven, maar door de inbedding in de verzuilde samenleving lag 
dee onderlinge verdeling van de markt toch min of meer vast. 

Ditt krachtenveld is de laatste jaren sterk in beweging gekomen. Vakbonden en 
werkgeversorganisatiess missen het beschermende klimaat van de verzuilde samen-
leving,, nemen nieuwe taken op zich, investeren in nieuwe kennis en personeel en 
wordenn gedwongen om keuzes te maken. Op de meeste markten waar vakbonden 
enn werkgeversorganisaties een rol (willen) spelen, is de concurrentie de laatste jaren 
sterkk toegenomen. Overal zijn nieuwe initiatieven te bespeuren (rechtsbijstand, ar-
beidsvoorziening,, pensioen- en verzekeringsbedrijf, uitgeverijbedrijf, organisatie-
adviesbedrijf).. zodat moet worden gehouden rekening met concurrentie in een om-
gevingg waar van oudsher niet in termen van marktwerking werd gedacht. De socia-
lee partners blijken een gedaantewisseling door te maken van politieke of corpora-
tievee organisaties naar kennisorganisaties, waardoor zij zich plotseling in een van de 
meestt dynamische takken van de economie bevinden. 

Vakbondenn en werkgeversorganisatie worden dan ook gedwongen om hun dienst-
verleningg te vernieuwen en beter in te spelen op veranderingen in de omgeving. In 
termenn van Bolwijn en Kumpe worden zij gedwongen om in korte tijd te leren 
concurrerenn op efficiency, kwaliteit, flexibiliteit en innovativiteit. Dit brengt mij op 
hett derde argument: de CAO kan ook in het komende tijdvak mee omdat het een 
gemakkelijkk aanpasbaar instrument is. In eerdere hoofdstukken werd geïllustreerd 
hoee de inhoud van de CAO in de jaren tachtig en negentig is veranderd. In de vier-
dee en vijfde paragraaf van dit hoofdstuk komen ook nog saillante vormveranderin-
genn ter sprake. Op deze plaats wil ik volstaan met de constatering dat vakbonden 
enn werkgeversorganisaties zich in hun veranderingsstrategie laten leiden door hun 
behoeftee aan coördinatie, doelmatigheid en vernieuwing. De CAO speelt bij elk van 
dee drie gezichtspunten een hoofdrol. Zou dat niet het geval zijn, dan zou de CAO 
opp den duur worden ingeruild voor andere producten. 

Hett feit dat vakbonden en werkgeversorganisaties moeten vernieuwen om te kun-
nenn blijven bestaan heeft gevolgen voor de arbeidsverhoudingen. In het eerste 
hoofdstukk werd al opgemerkt dat vernieuwing der arbeidsverhoudingen niet alleen 
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wordtt beïnvloed door externe krachten, maar ook door keuzes die binnen vakbon-
denn en bedrijven worden gemaakt. Deze visie lijk t door steeds meer auteurs te wor-
denn gedeeld en we zien de laatste jaren dan ook meer onderzoek naar de dynamiek 
binnenn de belangenorganisaties. Schilstra (1998) benadrukt de complexiteit en het 
netwerkkarakterr van de onderhandelende partijen. Een werknemerspartij kan be-
staann uit een vakbondsdelegatie, maar ook uit een netwerk van ondernemingsra-
den.. Een werkgeverspartij kan een werkgeversorganisatie, maar ook p&o-afdeling 
zijn.. De complexiteit maakt de communicatie binnen de partijen belangrijk. Rojer 
(1996)) onderzocht het verband tussen de prioriteitsstelling binnen de partijen en 
dee uitkomst van de onderhandelingen. Vooral in de economische onderzoeks-
traditiee wordt gewoonlijk voorrang gegeven aan onderzoek naar de resultaten van 
onderhandelingen.. Het proces van onderhandelen en de vormgeving van de af-
sprakenn wordt minder belangrijk gevonden. Baas (1998) laat echter zien dat het he-
lee proces van overleg belangrijk is voor de verhoudingen tussen de partijen en daar-
meee op den duur ook voor het presteren van bedrijven. In een bijdrage over de 
arbeidsverhoudingenn in de suikerverwerkende industrie schetst hij de cultuur aan 
beidee kanten van de onderhandelingstafel. Voorheen werden conflicten uitge-
vochtenn rondom het loon en de arbeidstijdverkorting. Pas nadat de partijen inza-
genn dat er aan beide kanten weinig werd bereikt, zijn ze van stijl veranderd. Nu 
wordtt aansluiting gezocht bij het arbeidsproces en de arbeidsmarkt, met voor bei-
dee partijen mogelijkheden om winst te behalen. Het resultaat is een ander type CAO 
enn - uiteindelijk- een andere bedrijfscultuur. Hemerijck (1997) onderzocht de in-
teractiee tussen de partijen op topniveau en spreekt in dit verband van beleidsleren 
(policyy learning). Naar zijn ervaring hebben de sociaal-economische belangen-
organisatiess in onderling overleg nieuwe oplossingen en overlegkanalen gevonden 
inn een veranderende politieke en institutionele omgeving, bijvoorbeeld op het ter-
reinn van de sociale zekerheid. Voor vernieuwing der arbeidsverhoudingen zijn ech-
terr niet alleen de omgangsvormen in institutioneel verband interessant, maar ook 
hett gedrag van de onderliggende organisaties in samenspraak met hun leden. Het 
vermogenn om in onderling debat zowel in de eigen kring als daarbuiten nieuwe doe-
lenn te kiezen is bepalend voor de innovatieve kracht van een vakorganisatie. Daarom 
gebruikk ik liever het begrip strategisch leren in plaats van beleidsleren. 

Hett gedrag van de partijen wordt enerzijds beïnvloed door de economische en 
institutionelee omgeving, anderzijds door de interne verhoudingen binnen de eigen 
vereniging.. Bovendien leren de partijen van elkaar. De interactie tussen de partijen 
bepaaltt uiteindelijk de configuratie van de CAO. Onderhandelingen en resultaten 
wordenn door Kochan (1980) gezien als een resultante van drie op elkaar inwerken-
dee krachten: de sociaal-economische context, het institutioneel kader en intern-
organisatorischee factoren die een rol spelen bij de onderhandelende partijen. Figuur 
10.11 geeft de probleemstelling van dit hoofdstuk in schema weer. 
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Veranderendd gedrag vakbonden 

FiguurFiguur io.i De onderhandelende partijen en hun omgeving BRON: KOCHAN 1980 

I 0 .22 HET VERZOENEN VAN COÖRDINATIE EN DECENTRALISATIE 

Alss hoofdstroom in de veranderende arbeidsverhoudingen wordt gewoonlijk het 
process van decentralisatie genoemd. Albeda en Dercksen verstaan onder decentra-
lisatiee van besluitvorming en bevoegdheden het overgaan van competenties naar 
eenn lager niveau: 'Sociaal-economische vraagstukken verschoven van de overheids-
agendaa naar die van de sociale partners, en CAO'S zijn meer ruimte gaan bieden voor 
naderee invulling op het niveau van afzonderlijke ondernemingen en instellingen' 
(Albedaa en Dercksen 1995:185). Men zou deze definitie nog verder kunnen verfij-
nenn door onderscheid aan te brengen tussen een viertal traptreden in het decentra-
lisatieproces. . 
1.. De overheid laat de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en het ontwikkelen 

vann regelgeving over aan de sociale partners. 
2.. Het topoverleg van de sociale partners delegeert het maken van afspraken naar 

sectorenn of grote ondernemingen. Hier komen de CAO-onderhandelingen in 
beeld. . 

3.. Binnen bedrijfstakken wordt het maken van afspraken gedelegeerd naar de on-
derneming.. Hier verschijnt de ondernemingsraad of een andere vorm van over-
legg op ondernemingsniveau. 
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4-- In de CAO wordt de invulling van afspraken overgelaten aan werknemers en lei-
ding.. Hier komt de individuele werknemer aan bod. 

Iederee trede betekent een vorm van decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenbe-
leid.. Daarmee is nog niet gezegd dat alle afspraken naar een lager niveau verplaatst 
worden:: er zal meestal sprake zijn van combinaties. Opgemerkt zij dat het Akkoord 
vanvan Wassenaar161 (1982) over de eerste trede gaat, terwijl Een nieuwe koers16* (1993) 
voorall  op de tweede betrekking heeft. Voor dit hoofdstuk van de studie zijn ook de 
derdee en vierde trede van belang: het delegeren van overleg naar het onderne-
mingsniveauu of naar individueel niveau. 

Vann Voorden, Nagelkerke en De Nijs leggen nadruk op het begrip differentiatie: 
'Dee meer onderscheiden positie van vele ondernemingen (differentiatie) heeft de 
vakbewegingg er mede toe gedwongen om de bedrijven niet alleen als groep maar 
ookk afzonderlijk te benaderen*  (Van Voorden e.a. 1993: 57). Differentiatie kan ech-
terr ook naar de andere kant, dat wil zeggen gericht op de werknemer worden toe-
gepast.. Werknemers kunnen immers ook om een unieke behandeling vragen: werk-
tijdenn op maat of een individuele pensioenregeling. In Een nieuwe koers wordt in 
ditt verband gesproken over 'maatwerk' en 'diversiteit': 'Zowel de behoeften van 
ondernemingenn als die van werknemers zullen leiden tot meer differentiatie van en 
keuzemogelijkhedenn binnen regelingen. Het inspelen op die veranderende behoef-
tenn moet positiefbeoordeeld worden en kan bijdragen aan economische groei, groei 
vann de werkgelegenheid en vergroting van de arbeidsparticipatie.' Strikt genomen 
kann differentiatie betekenen dat iedere categorie afzonderlijk wordt benaderd en 
eenn eigen plaats inneemt in de overeengekomen tekst. Het CAO-boekje biedt hier-
voorr gewoonlijk niet de ruimte; daarom gaat differentiatie of maatwerk meestal sa-
menn met decentralisatie. 

Aann werkgeverszijde wordt in de regel gepleit voor meer flexibiliteit in de CAO; 
inn dit verband wordt soms gesproken over het wegnemen van 'rigiditeiten'. De 
werkgeversorganisatiee AWVN spreekt over 'remmers en versnellers'. Remmers zijn ri-
giditeiten,, versnellers zijn 'stimulerende arbeidsvoorwaardelijke bepalingen in het 
kaderr van de inzetbaarheid van werknemers'.163 Wat voor rigiditeiten kan een CAO 
bevatten?? Te denken valt aan overlegprocedures ('Roosters mogen alleen gewijzigd 
wordenn als er zes weken vooraf sprake geweest is van overleg') of aan loonvoor-
schriftenn ('De werknemer behoudt bij verandering van werk gedurende zes maan-
denn recht op de oude beloning'). Vakbonden kunnen verschillende motieven heb-
benn (gehad) voor het vastleggen van voorschriften in de CAO die door de andere par-
tijj  (nu) ervaren wordt als te rigide. Meestal gaat het om de bescherming van de 
rechtspositiee van een groep werknemers, maar het kan ook gaan om de veiligheid 
vann werknemers of om versterking van de positie op de arbeidsmarkt van een zwak-
keree categorie werknemers. Aan werkgeverszijde worden overigens ook rigiditeiten 
gecreëerd.. Op de achtergrond speelt veelal de bescherming van de gevestigde be-

279 9 



drijvenn tegen goedkope concurrenten. In dit verband vinden we soms bijzondere 
eisenn die gesteld worden aan de functie-uitoefening ('Alleen werknemers die be-
schikkenn over erkende diploma's zijn inzetbaar voor de functie'). 

Gewoonlijkk is het de werkgever die om flexibiliteit vraagt, maar het kan ook zijn 
datdat de individuele werknemer de CAO als te rigide ervaart, gerekend vanuit zijn in-
dividueell  belang. De Lange en Van Lent zoeken naar 'ruilmogelijkheden tussen de 
wensenn van werkgevers en werknemers: 'In dit boek wordt wat de werkgevers betreft 
hethet accent gelegd op flexibilisering, wat de werknemers betreft op individualisering. 
[...]]  De uitdaging bestaat uit het creëren van win-winsituaties: een zodanige struc-
tureringg van de organisaties en van de arbeidsrelaties dat er voldoende mogelijkhe-
denn bestaan voor flexibilisering en individualisering' (De Lange en Van Lent 1994: 
999 en 100). Partijen die een CAO te rigide vinden, zullen niet altijd behoefte hebben 
aann gestructureerd overleg op lager niveau en/of decentralisatie. Veeleer bestaat de 
behoeftee aan globale, open afspraken in de CAO, waardoor er meer handelingsvrijheid 
ontstaatt of waardoor men problemen van geval tot geval kan bekijken. Flexibiliteit 
inn de CAO gaat dus niet, zoals maatwerk, altijd samen met decentralisatie. Maatwerk 
betekentt altijd 'iets regelen'. Flexibiliteit betekent vaak 'niets regelen'. 

Aann vakbondszijde wordt, zoals we gezien hebben, nadruk gelegd op maatwerk 
omm aan de uiteenlopende wensen van leden te voldoen. Tegelijkertijd wordt gewe-
zenn op het belang van coördinatie, op het belang van solidariteit en ook wel op de 
maatschappelijkee verantwoordelijkheid van de CAO-partners. Noten en Levie spre-
kenn van 'specificering' van de CAO-afspraken: 'de mate waarin dezelfde regeling in 
dee praktijk verschillende vormen kan aannemen' ter onderscheid van 'flexibilisering' 
(Notenn en Levie 1991: 97). Door middel van specificering wordt gereageerd op de 
toenemendee diversiteit in de bedrijfssituaties en op het uiteenlopen van de wensen 
uitt de achterban; tegelijkertijd moet gestreefd worden naar een maximale zekerheid 
voorr de werknemers door coördinatie. Van den Toren (1996) ziet mogelijkheden 
omm tegemoet te komen aan specifieke wensen van vakbondsleden door uitbreiding 
vann de overlegagenda met nieuwe onderwerpen. Hij spreekt in dit verband van 
'verbredingg van de CAO-onderhandelingen'. De wijze waarop de CAO reageert op sig-
nalenn uit de samenleving, noemt Van den Toren de 'responsiviteit' van de CAO. Om 
dee veelheid van signalen uit de samenleving te verwerken in afspraken op maat zijn 
dee CAO-partners gedwongen tot decentralisatie van het overleg. Ook in de decen-
tralisatiee is echter een gevoel van verantwoordelijkheid herkenbaar. In dit kader 
spreektt Van den Toren (1996: 34) in navolging van Traxler van 'georganiseerde 
decentralisatie'. . 

Ookk aan werkgeverszijde wordt behoefte gevoeld aan coördinatie. Deze behoef-
tee komt tot uitdrukking in pleidooien voor een beheerste loonkostenontwikkeling, 
maarr ook in de behoefte aan gezamenlijke voorzieningen, bijvoorbeeld op het ge-
biedd van de vakopleiding. Zien we in vakbondskring een spanning tussen coördi-
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natiee en maatwerk, werkgevers ervaren soms een spanning tussen coördinatie en flexi-
biliteit.. Zowel vakbonden als werkgeversorganisaties voelen zich genoodzaakt om 
eenn balans te vinden die recht doet aan een gezamenlijke behoefte aan coördinatie 
enn waarbij toch ruimte wordt gecreëerd. Vooral in grote bedrijfstakken of concerns 
iss het soms moeilijk om een vorm te vinden waarin alle betrokkenen zich kunnen 
herkennen.. Het is letterlijk een leerproces van partijen en hun achterban. 

Overr de uitkomst van het decentralisatieproces lopen de ideeën sterk uiteen. Van 
Wijnbergenn (1996) stelt zich op het standpunt dat CAO'S een minder coördineren-
dee lading dienen te krijgen. Dus geen sector-CAOs of geen algemeen verbindend 
verklaardee sector-CAO s. Slomp (1996) wijst op het belang van sector-CAO 's in ver-
bandd met de fondsen voor sociale zekerheid en de mogelijkheid die sectorale CAO'S 

biedenn om goede afspraken over opleidingen en werkgelegenheid te maken. Huis-
kampp (1983,1991) spreekt van 'gelaagde CAO-structuren': 'Voor een bedrijfstak bete-
kentt dit dat er naast de bedrij fstak-CAO vervangende of aanvullende CAO'S worden 
afgesprokenn per onderneming. Voor concerns betekent de gelaagde CAO-structuur 
datdat er niet alleen een concern-CAO wordt overeengekomen, maar ook CAO-regelin-
genn per onderdeel van het concern, divisie of producttelokatie' (Huiskamp 1991:20). 
Thierryy (Thierry en Croonen 1980, Vinke en Thierry 1984) pleit voor de CAO a la 
carte.. In deze CAO is het de individuele werknemer vergund om keuzes te maken, 
bijvoorbeeldd tussen inkomensbestanddelen en werktijden. De keuzes blijven bin-
nenn een centraal vastgesteld kader. Er blijven dus collectieve onderhandelingen no-
digg over de totale loonsom en de verdeling van de loonkosten tussen de werkne-
mers.. Met andere woorden, er is zowel sprake van coördinatie als van keuzevrijheid 
voorr de individuele werknemer. 

Omm de behoefte aan coördinatie en decentralisatie te verzoenen circuleren er on-
derr CAO-partijen verschillende modellen en benamingen. Al naar gelang de situatie 
wordtt gesproken over de raam-CAO, de etage-CAO, de modulaire CAO en de CAO a la 
carte.. In paragraaf 10.5 wordt hier nader aandacht aan besteed. In figuur 10.2 (blz. 
282)) wordt het strategisch krachtenveld met betrekking tot de configuratie van de 
CAOO als volgt samengevat. 

10.33 CAO-CONFIGURATIE EN VAKBONDEN 

Inn de vorige paragraaf werd gesteld dat vakbonden een zekere spanning ervaren tus-
senn coördinatie en maatwerk. Deze spanning lijk t groter te worden. Over het alge-
meenn heeft decentralisatie van de arbeidsverhoudingen ervoor gezorgd dat ook bin-
nenn de vakbeweging minder centralistisch en uniform wordt gedacht. Maar minder 
sturingg door de overheid roept elders een nieuwe coördinatiebehoefte op. Zou het 
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wettelijkk minimumloon op de achtergrond raken, dan zal de vakbeweging zich ver-
plichtt voelen om zelf minimumstandaards te hanteren. Een andere ontwikkeling die 
dee behoefte aan coördinatie versterkt, is de internationalisatie. Bonden in bedrijven 
diee wereldwijd concurreren op loon, zoals de staal- en automobielindustrie, voelen 
zichh genoodzaakt om afstemming te plegen, niet alleen op het gebied van de loonvor-
mingg maar ook op werktijden. Deze behoefte kan alleen maar toenemen. 
Aann de andere kant worden werknemers lidd van een vakbond omdat zij ervan over-
tuigdd zijn dat de bond hun belangen kan behartigen op de eigen werkplek. Zeker-
heidd omtrent het loon, de arbeidsplaats en de functie zijn de belangrijkste eisen die 
dee achterban aan zijn vakbond stelt.164 Deze zekerheden zijn het best gediend met 
eenn goede wetgeving, een goede CAO en een goede individuele rechtsbijstand voor 
hett geval er iets misgaat. Vanuit de optiek van vakbondsleden moet een CAO een zo 
preciess mogelijke beschrijving van hun rechten en plichten bevatten. Bovendien 
verlangenn de leden een heldere, goed leesbare en bij iedereen bekende CAO. Zij vra-
genn dus niet om CAO s met open en procedurele formuleringen. 

Dee spanning tussen centrale en lokale CAO-afspraken wordt ook vergroot door 
dee behoefte aan nieuwe onderwerpen. Om aantrekkelijk te zijn voor toekomstige 
generatiess voelen vakbonden zich gedwongen om nieuwe onderwerpen op te ne-
menn in de CAO. De toenemende interesse voor gezondheid en milieu bijvoorbeeld 
heeftt geleid tot afspraken over arbeidsomstandigheden en kwaliteit van de arbeid. 
Omm aantrekkelijk te zijn voor vrouwelijke werknemers en tweeverdieners proberen 
vakbondenn afspraken te maken over deeltijdarbeid, kinderopvang en zorgverlof. 
CAO-afsprakenn zijn het meest effectief als rekening gehouden wordt met het arbeids-
process en/of met het soort bedrijf waarop de CAO van toepassing is. Vakbonden voe-
lenn zich dan ook gedwongen om het aantal onderwerpen in de CAO uit te breiden 
enn te specificeren naar twee kanten: naar het soort onderneming en naar het type 
leden.. Om te voorkomen dat CAO'S veranderen in naslagwerken waarvan de toe-
gankelijkheidd te wensen overlaat, moeten er keuzes gemaakt worden. Vakbonden 
kiezenn in dat geval het liefst voor het vasdeggen van procedures in de CAO en voor 
eenn nadere invulling op de werkvloer.. Vaak wordt ook gekozen voor open formu-
leringen:: de partijen geven bijvoorbeeld alleen een doelstelling of een richting aan. 
Hett is duidelijk dat de vakbonden met open afspraken tegemoet komen aan de wen-
senn van flexibiliteit aan werkgeverskant. In figuur 10.2 worden open en gesloten af-
sprakenn tegenover elkaar gezet. Gesloten afspraken zijn normatief en geven gedetail-
leerdd weer waaraan de werkgever zich dient te houden. Open afspraken zijn dus 
richtinggevend,, gesloten afspraken zijn dwingend. Procedurele of open formule-
ringenn zijn een geschikte vorm voor sector-CAO's of concern-CAO 's; de coördina-
tiebehoeftee van de vakbond blijf t op deze manier gewaarborgd. De nadere invul-
lingg op bedrijfsniveau wordt in sommige gevallen verzorgd door professionele on-
derhandelaarss (grote bedrijven), soms door kaderleden van de bond, soms door de 
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ondernemingsraad.. In alle gevallen krijgen de kaderleden in het bedrijf een belang-
rijkee rol te vervullen. Zij onderhandelen over sommige aspecten van de CAO, zien toe 
opp de naleving en treden bovendien op als vraagbaak voor de leden. 

Vakbondenn alleen kunnen geen nieuwe CAO-configuratie afdwingen. Alleen als 
dee partijen samen een zekere behoefte aan vernieuwing voelen en als zij daarbij de 
steunn van hun achterban hebben, is er kans op succes. De CAO-configuratie zal daar-
omm alleen veranderen als beide partijen er belang bij hebben, eventueel om uiteen-
lopendee redenen en als de achterban bereid is om eventuele minpunten te accepte-
renn of af te wegen tegen pluspunten. Onderstaand voorbeeld kan dit verduidelijken. 

Inn een bedrijfstak-CAO zijn op voorspraak van de vakbeweging steeds meer afspraken 
opgenomenn over de kwaliteit van de arbeid. Na verloop van tijd zijn deze afspraken 
steedss specifieker geworden. Zo ontstaat behoefte aan beschermende maatregelen 
voorr uiteenlopende beroepsgroepen. Er is, met andere woorden behoefte aan aan-
vullendee afspraken per bedrijf dan wel per groep van bedrijven. Van de andere kant 
hebbenn werkgevers behoefte aan meer vrijheid om strategische keuzes te kunnen 
maken.. Deze werkgevers willen onder meer verruiming van de werktijden. Ken-
nelijkk is er aan vakbondszijde behoefte aan maatwerk, aan werkgeverskant behoefte 
aann flexibilisering. Nu zijn er verschillende oplossingen denkbaar; 

-- Open afspraak met decentralisatie. De partijen vinden elkaar in aanvullende 
afsprakenn per bedrijf/per branche over de kwaliteit van de arbeid én de werktij-
den.. In dat geval zal de nieuwe, centrale CAO een open formulering krijgen over 
kwaliteitt van de arbeid en over werktijden. De verdere afspraken komen via de-
centralisatiee tot stand. 

-- Globale afspraak zonder decentralisatie. De partijen betwisten elkaar de moge-
lijkheidd van decentralisatie (de vakbond wil de oude, beschermende werktij-
denparagraaff  niet ter discussie stellen en/of de werkgevers willen geen specifie-
kee regelgeving inzake kwaliteit van de arbeid). In dat geval komen er wel nieu-
wee afspraken bij, maar dat zijn globale afspraken, waarin de decentrale uitvoering 
niett geregeld is. 

-- Geen nieuwe afspraken. De partijen kunnen het niet eens worden. Er komen 
geenn nieuwe afspraken tot stand. 

Hett voorbeeld maakt niet alleen duidelijk hoezeer de partijen op elkaar aangewe-
zenn zijn bij herconfiguratie van de CAO. Het maakt via de derde variant duidelijk 
datt de partij die op haar strepen blijf t staan, moeilijk te bestrijden is. De vakbond 
diee geen ruimte wil toegeven op het gebied van werktijden, komt op dat punt als 
winnaarr uit de bus, maar zal weinig bereiken op andere terreinen. De werkgevers-
achterbann die geen nieuwe regelgeving inzake de kwaliteit van de arbeid wenst te 
accepteren,, stelt zich eveneens tevreden met handhaving van de status-quo. Het 
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voorbeeldd laat zien dat partijen alleen kunnen vernieuwen als zij bereid zijn om el-
kaarr vernieuwing te gunnen. Vernieuwen kan pijnlij k zijn. Dikwijl s gaan er geves-
tigdee belangen schuil achter de angst om te bewegen. Partijen die toegeven aan de 
eiss van gevestigde belangen in eigen kring zullen de vernieuwingswensen van de an-
deredere partij blokkeren en daarmee ook de vernieuwingsbehoefte in eigen kring. 

Conclusie Conclusie 

Vakbondenn hebben behoefte aan coördinatie van CAO-afspraken uit het oogpunt 
vann solidariteit. Tegelijkertijd willen de leden heldere en precieze afspraken. Uni-
formiteitt was lange tijd een geschikte configuratie, maar door de behoefte aan ver-
nieuwingg raken vakbonden hier steeds verder van af. De eigen achterban en de 
werkgeversachterbann willen maatwerk. Leden en potentiële leden willen bovendien 
nieuwee onderwerpen in de CAO en dat zijn juist onderwerpen die om nog meer maat-
werkk vragen. De vernieuwingsbehoefte van vakbonden wijst daarom in de richting 
vann gelaagde CAO-afspraken als nieuw evenwichtsmodel. Resultaten in deze rich-
tingg zijn alleen te verwachten als de onderhandelende partijen er samen in slagen 
omm een vernieuwingsrichting te formuleren en de respectievelijke achterban hierin 
meee te nemen. 

IO.44 CAO-CONFIGURATI E EN WERKGEVERSORGANISATIE S 

Dee meeste werkgevers worden geconfronteerd met verscherpte concurrentie. Dit 
kann gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden. Als de CAO te duur of, op sommi-
gee punten, te dwingend wordt, gaan bedrijven op zoek naar uitwijkmogelijkheden 
tenn opzichte van de sector- of concern-CAO. Hier zien we de flexibiliteitsbehoefte 
aann de kant van de bedrijven. Hoe deze behoefte eruitziet, kan afhankelijk zijn van 
dee volgende factoren. 

—— De mate van internationalisatie. Voor sommige bedrijven is de lokale markt de 
horizon.. Andere bedrijven, zoals de automobielindustrie, concurreren niet al-
leenn met metaalbedrijven in de eigen regio, maar ook met automobielindustrieën 
inn andere landen. 

—— Het type klant. Het ene bedrijf is afhankelijk van de consument, het andere is 
toeleverancierr voor een groter bedrijf. De afhankelijkheid van de klant kan een 
verschillendee flexibiliteitsbehoefte veroorzaken. 

—— De arbeidsmarkt. Veel bedrijven worden geconfronteerd met een krappe arbeids-
marktt door snelle groei, een gebrekkige opleidingsstructuur of een te laag arbeids-
voorwaardenniveau.. Andere bedrijven kunnen zich bedienen van een ruimere 
arbeidsmarktt of maken gebruik van goedkopere flexibele arbeidskrachten. 

—— Verschillen in bedrijfscultuur. De ene onderneming is geneigd meer geld uit te 
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trekkenn voor sociale investeringen dan de andere. Voor sommige ondernemingen 
iss een goed sociaal klimaat een concurrentiefactor, voor andere een kostenfactor. 

Dee marktontwikkelingen verdelen de werkgevers in verschillende, wisselende be-
langengroepen.. Ook door hun omvang worden de werkgevers in verschillende be-
langengroepenn verdeeld. Vooral de grotere en internationaal opererende bedrijven 
hebbenn minder belang bij een collectief arbeidsvoorwaardenbeleid en/of bij sector-
CAO'S.. Deze bedrijven zijn verplicht om zich te meten met buitenlandse concur-
rentenn en hebben de neiging om zich te onderscheiden van het thuisfront. Ook 
moett gezegd worden dat deze bedrijven vaak heel goed in staat zijn om zelf met vak-
bondenn te onderhandelen. Kleinere werkgevers hebben juist wel belang bij een ze-
keree collectiviteit. Werkgevers die op dezelfde markt opereren, hebben de neiging 
omm onderling loon- en prijsafspraken te maken en om gezamenlijk voorzieningen 
tee scheppen, bijvoorbeeld op het terrein van beroepsopleidingen. Een gezamenlijke 
CAOO kan daarbij helpen. Vooral het uitschakelen van de loonconcurrentie, het ont-
moedigenn van een al te drastische mobiliteit van werknemers en het bevorderen van 
vakmanschapp kunnen een oogmerk zijn voor het afsluiten van een gezamenlijke 
CAOO op sectoraal niveau. Het zijn vooral de midden- en kleinbedrijven die zo den-
ken,, in het bijzonder in sectoren die de binnenlandse markt bedienen. 

Bedrijvenn die moeite hebben met de rigiditeit van de sectorale CAO, zijn niet zo-
zeerr geneigd om met deze CAO te breken, maar om binnen de CAO naar mogelijk-
hedenn voor meer flexibiliteit te zoeken. Differentiatie op het gebied van beloning 
wordtt bereikt door de sector-CAO het karakter te geven van een minimum-CAO. De 
aangeslotenn bedrijven hanteren in dat geval eigen loonschalen, die hoger liggen dan 
hett CAO-niveau. Voor verder maatwerk ontwikkelen de grotere bedrijven een eigen 
handboekk op het gebied van personeelsbeleid, waarin zaken worden vastgelegd die 
tee specifiek gevonden worden voor de algemene CAO. De sector-CAO werkt hier als 
eenn bodem in de markt en als platform voor gezamenlijke investeringen, zoals vak-
opleidingenn en solidariteitsfondsen. Het is in het belang van minder renderende 
bedrijvenn om deze bodem zo laag mogelijk te houden, omdat zij op of vlak boven 
ditt bodemniveau betalen. De beter renderende bedrijven profiteren hier ook van. 
Eenn laag bodemniveau biedt de bedrijven die dit wensen immers de mogelijkheid 
omm te concurreren met specifiek personeelsbeleid, waardoor zij aantrekkelijker zijn 
opp de arbeidsmarkt. 

Uitt strategisch oogpunt heeft een sector-CAO voor werkgevers nog andere voorde-
len.. Bedrijven die dat niet willen of kunnen, hoeven zelf geen tijd te steken in ar-
beidsvoorwaardenoverleg.. Dit geldt weer vooral voor kleine bedrijven. Bedrijven 
diee wel zelf willen concurreren met een eigen personeels- en arbeidsvoorwaarden-
beleid,, hebben een goed argument om de vakbeweging daarbuiten te houden (want 
dee vakbeweging zit al aan tafel met vertegenwoordigers van de bedrijfstak). Per sal-
doo leidt dit tot een houding die zeker niet voordelig is voor de vakbonden. In be-
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drijfstakkenn waar traditioneel een sector-CAO bestaat, zijn de aangesloten werkge-
verss meestal moeilijk te bewegen tot gelaagde CAO-structuren. Kleine werkgevers wil-
lenn niet zelf met vakbonden onderhandelen want zij hebben de kennis niet in huis. 
Grotee werkgevers willen liever zonder tussenkomst van de bonden afspraken ma-
kenn met het eigen personeel. Samen laten deze werkgevers de onderhandelingen over 
aann hun werkgeversorganisatie. Deze mag het contract niet te duur maken (van-
wegee de zwakkere bedrijven), niet te specifiek (vanwege de gewenste flexibiliteit en 
dee grote onderlinge verschillen) en niet te verplichtend (vanwege de uitvoerings-
problemenn in de kleinere bedrijven). Een sector-CAO is dus vanuit werkgeversop-
tiekk niet alleen geschikt om te coördineren, maar dient ook om de vakbonden op 
eenn zekere afstand te houden. 

Naastt verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen werkgeversverenigingen en 
vakbonden.. Leden en potentiële leden maken zakelijke afwegingen, iedereen wil 
dienstverleningg die aansluit bij de eigen situatie. Om een groter ledental te behalen 
wervenn de werkgeversverenigingen onder nieuwe bedrijven en in sectoren waar tra-
ditioneell  weinig behoefte was aan organisatie. Om aantrekkelijk te zijn voor nieu-
wee toetreders hebben de werkgeversverenigingen een laagdrempelige vorm van die-
nstverleningg opgezet. Om ook de kleinere bedrijven te bereiken zijn organisaties 
zoalss FME-CWM en AWVN opgebouwd uit brancheverenigingen. Alleen de grote be-
drijvenn kennen een rechtstreeks lidmaatschap. Door de aard van het ledenbestand 
wordenn de werkgeversverenigingen gedwongen om te schipperen tussen verschil-
lendee belangen. De grotere leden van de werkgeversorganisatie onderhouden zelf 
contactenn met vakbonden. In deze kring wordt de organisatie voornamelijk be-
schouwdd als adviseur of als platform voor beleidsontwikkeling. De kleine bedrijven 
zienn de werkgeversorganisatie in de eerste plaats als dienstverlener. De toekomstvan 
dee arbeidsverhoudingen is een zaak waar het kleinbedrijf meestal weinig tijd voor 
heeft.. Als belangrijke pressiegroep heeft het kleinbedrijf dan ook een matigende in-
vloedd in de werkgeversvereniging: lage loonkosten en eenvoud in de regelgeving zijn 
eenn belangrijk doel. 

Dee marktomstandigheden en de veranderende rol van de werkgeversorganisaties 
hebbenn een remmende werking op vernieuwing van de CAO-configuratie. Vooral 
binnenn de grote sectorale CAO'S wordt een afwachtende houding aangenomen door 
dee werkgeversachterban. Tot nu toe lijken de pleidooien voor duidelijke vormver-
nieuwingg vooral afkomstig van grote bedrijven met eigen CAO'S. 

Conclusie Conclusie 

Werkgeverss verlangen over het algemeen een optimale vrijheid om te ondernemen. 
Bovendienn wil een deel van de werkgeversachterban een lichte vorm van looncoör-
dinatiee en afstemming op het gebied van arbeidsmarkt en beroepsopleiding. Dit 
heeftt bij de werkgevers tot de volgende status-quo geleid: globale CAO-afspraken op 
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centraall  niveau, waaraan de werkgever zo mogelijk op eigen gezag een nadere in-

vullingg kan geven. Een minderheid van de bedrijven is bereid om precieze con-

tractafsprakenn met vakbonden te maken over de arbeidsvoorwaarden in eigen huis. 

Hett blijf t dus aan de vakbonden om een oplossing te vinden voor het in hun eigen 

kringg zo gewenste maatwerk per onderneming. 

IO- 55 ENKEL E VOORBEELDE N VAN CAO-CONFIGURATI E 

Inn deze paragraaf bespreek ik een vijftal voorbeelden besproken van vernieuwde 

CAO-configuratie.. Ter sprake komen branchegewijze of ondernemingsgewijze spe-

cificatie,, aanvullend CAO-beleid per onderneming, de etage-CAO, de modulaire CAO 

enn de CAO a la carte. 

BranchegewijzeBranchegewijze specificatie 

Branchegewijzee specificatie komt voor in de CAO voor de metaal- en technische be-
drijfstakken.. Deze CAO bestaat in feite uit een zevental branche-CAO 's zoals het ga-
ragebedrijff  en elektrotechnisch installatiebedrijf. Er is een gemeenschappelijk deel 
(hett A-gedeelte) en een specifiek deel (het B-gedeelte). Brancheorganisaties, zoals de 
organisatiee van het garagebedrijf BOVAG, maken deel uit van de centrale onderhande-
lingsdelegatiee maar onderhandelen normaliter niet rechtstreeks met de vakbonden. 

Aann de centrale onderhandelingstafel worden soms specifieke afspraken gemaakt 
diee alleen betrekking hebben op één branche. Zo kent het garagebedrijf een speci-
fiekefieke afspraak over het werken op zaterdag. In de meeste kleine metaalbedrijven be-
staatt bij de werknemers grote weerstand tegen werken op zaterdag. De vakbonden 
zijnn wel geneigd om het zaterdagwerk te accepteren in ruil voor arbeidstijdverkor-
ting,, maar de meeste werkgevers willen dit laatste beslist niet. Als oplossing werd in 
19966 gekozen voor een specifieke afspraak voor het garagebedrijf (waar de druk op 
zaterdagwerkk het grootst is). Wie op zaterdag werkt, heeft een kortere werkweek. 
Dezee afspraak is dus vastgelegd in het B-gedeelte' van de CAO. 

Opgemerktt zij dat specificatie zoals zij hier wordt bedoeld, een vorm van differen-
tiatiee is zonder decentralisatie (figuur 10.2). De onderhandelingen vinden immers 
plaatss op centraal niveau. De CAO houdt zijn gesloten karakter, waardoor weinig 
nieuwee opnamecapaciteit voor nieuwe onderwerpen ontstaat. 

AanvullendAanvullend CAChbeUid 
Aanvullendd CAO-beleid per onderneming komt onder andere voor in de metaal- en 
elektrotechnischee industrie. De CAO-partijen hebben in 1996 en 1997 een percenta-
gee van de onderhandelingsruimte bestemd voor werkgelegenheidsdoelstellingen 
(arbeidstijdverkorting,, scholing, regulering flexarbeid e.d.). De middelen die hier-
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voorr werden bestemd konden per onderneming worden aangewend in overleg met 
dee vakverenigingen. Alle bedrijven werden verplicht om een percentage van de loon-
somm aan een bedrijfstakfonds te betalen. Dit geld werd terugbetaald na indiening 
enn goedkeuring van een werkgelegenheidsplan. 

Bedrijvenn werden op deze manier in staat gesteld om een deel van de loonsom 
aann specifieke bedrijfsproblematiek te besteden. Vakbondsgroepen konden binnen 
dee onderneming onderhandelen over zaken die zij belangrijk vonden. In 1998 heb-
benn de partijen in de metaal besloten om dit type beleid voort te zetten, maar dan 
alleenn op het gebied van bedrijfsscholing. 

Aanvullendd CAO-beleid is een lichte vorm van decentralisatie. Op centraal niveau 
wordenn de spelregels en de bandbreedte vastgelegd en wordt toezicht uitgeoefend 
opp de uitvoering. Op lager niveau hebben de partijen alleen een zekere keuzevrijheid 
mett betrekking tot daarvoor aangewezen onderwerpen. De mogelijkheden voor 
maatwerkk blijven daardoor beperkt, maar de opnamecapaciteit voor nieuwe on-
derwerpenn kan door deze CAO-vorm groter worden. 

DeDe etage-CAO 
All  langere tijd wordt door de vakbonden geprobeerd om tot een gelaagde CAO-struc-
tuurr te komen in bedrijfstakken waarin voornamelijk grote bedrijven participeren 
inn een gezamenlijke sector-CAO. De Rotterdamse haven was de eerste bedrijfstak 
waarr dit lukte. De bedrijven en de vakbeweging beheren gezamenlijk een aantal so-
cialee fondsen en leggen de hoofdlijnen van het inkomensbeleid vast. De aangesloten 
bedrijvenn onderhandelen vervolgens zelf met de vakbonden over de overige zaken. 

Dee vakbonden hebben geprobeerd om dit model te verspreiden onder de naam 
etage-CAOO (FNV Dienstenbond 1993). Dit is niet goed gelukt. Werkgeversvoorzitter 
J.. Blankert, toen nog sprekend namens de werkgevers in de metaal, formuleerde de 
tegenzinn van die kant met de woorden: 'Twee keer onderhandelen is twee keer be-
talen.'' Desondanks wordt in het bankbedrijf al enige tijd over dit model gesproken. 
Eindd 1998 werd globale overeenstemming bereikt over het vormen van concern-
CAO'ss voor de grote banken. Deze bank-verzekeraars zullen alle een eigen CAO krij -
gen,, afgestemd op een sector-CAO voor het bankbedrijf, respectievelijk een sector-
CAOO voor het verzekeringsbedrijf. 

Dee etage-CAO is een sterk gereguleerde vorm van decentralisatie. Vakbonden be-
houdenn de mogelijkheid van sectorale coördinatie en worden bovendien in staat ge-
steldd om specifieke afspraken per concern te maken. De opnamecapaciteit voor 
nieuwee onderwerpen kan door deze CAO-vorm groter worden. 

DeDe modulaire CAO 
Inn sectoren waar geen sprake is van een sterke vakbondstraditie, hebben onderne-
mingsradenn soms een voorsprong weten te verwerven ten opzichte van de vakbon-
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den.. Dat wil zeggen, de OR onderhandelt wél over de arbeidsvoorwaarden, de vak-
bondd niet. Als vakbonden erin slagen om onder deze omstandigheden een positie 
opp te bouwen, ontstaat geleidelijk aan een gemengd systeem (Depla 1997). De vak-
bondd gaat de rol vervullen van adviseur en zorgt waar dat gevraagd wordt, voor coör-
dinatiee tussen verschillende ondernemingsraden, FNV Bondgenoten spreekt in dit 
verbandd van een modulaire CAO. 

Inn de iCT-sector en in de zakelijke dienstverlening probeert de vakbeweging de 
vaakk al sterke ondernemingsraden te stimuleren om hun invloed uit te breiden. De 
vakbondenn bieden modulaire ondersteuning aan, afgestemd op de rechten en plich-
tenn van de OR. Op die manier leert de OR steeds beter onderhandelen, ook op ter-
reinenn waar gespecialiseerde kennis nodig is (pensioenen, werktijden, beloning). 

Voorr de werkgevers biedt de modulaire CAO verschillende voordelen. De bedrij-
venn worden nauwelijks geconfronteerd met coördinerende eisen van vakbonden 
(vroegerr pensioen, arbeidstijdverkorting, arbeidsmarkteisen) en kunnen zich be-
perkenn tot onderhandelingen met eigen personeelsleden. De vakbonden missen be-
langrijkee coördinatiebevoegdheden, maar hebben wel een stem in de arbeidsvoor-
waardenvorming,, die in deze nog jonge bedrijven vaak een innovatief karakter heeft. 
Mogelijkerwijss biedt de modulaire CAO voor de vakbonden ook een oplossing voor 
dee stijgende werkbelasting. Een gelaagde CAO-structuur betekent gewoonlijk een 
dubbelee inspanning voor de onderhandelaars. Bij de modulaire CAO onderhande-
lenn de vakbondsbestuurders niet zelf, maar doen OR-leden dat. Ondersteuning, af-
stemming,, advisering en training is wel een taak voor de bonden. Doordat er in fei-
tee per bedrijf wordt onderhandeld, zijn de mogelijkheden voor maatwerk en voor 
nieuwee CAO-items groot (figuur 10.2). 

DeDe CAO a la carte 

Dee CAO a la carte komt in een oorspronkelijke vorm voor bij het Apeldoornse ver-
zekeringsbedrijff  Centraal Beheer. Volgens een binnen deze onderneming vastgelegd 
reglementt kunnen de werknemers tijd (bijvoorbeeld ADV-dagen) of inkomen (bij-
voorbeeldd spaarloon) inleggen en in een andere vorm weer opnemen. Dit kan ook 
opp life-time-basis: bijvoorbeeld tijd sparen voor extra pensioen. De individuele 
werknemerr kan dus een keuze maken tussen extra vrije tijd en minder inkomen of 
omgekeerd,, maar ook tussen minder vrije tijd nu en meer vrije tijd later. Het gro-
tee voordeel van een a la carte-systeem is dat iedere individuele werknemer zijn ei-
genn keuze kan maken uit verschillende arbeidsvoorwaarden. Iedere werknemer kan 
duss optimaal profiteren van de altijd schaarse ruimte voor CAO-verbeteringen. Het 
voorbeeldd van Centraal Beheer is door verschillende bedrijven nagevolgd, zij het 
meestall  op een beperkter terrein. Veel bedrijven schrikken nog terug voor de 
uitvoeringsconsequentiess en nemen de tijd om studies te laten verrichten. 
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Voorr de individuele werknemer is een a la carte-model plezierig, vanwege de keu-
zevrijheid.. Wel is het soms moeilijk om te kiezen. Vandaar dat er een grote vraag is 
naarr voorlichting. Dit kan een taak zijn voor het bedrijf, eventueel ook voor de vak-
bond.. Voor de werkgever lijk t een a la carte-model eveneens aantrekkelijk. Het be-
drijff  kan zich immers profileren met arbeidsvoorwaarden op maat. De vraag is ech-
terr of dit zo blijf t als iedere onderneming haar eigen a la carte-regeling heeft. Een 
nadeell  voor de bedrijven is de arbeidsintensieve uitvoering, alsmede het onderzoek 
naarr wensen en keuzeopties. In feite neemt het bedrijf een coördinerende taak op 
zichh die vroeger bij de vakbonden en de werkgeversorganisaties lag. 

Dee CAO a la carte heeft een uitgesproken open karakter (figuur io.z) en omvat 
opp belangrijke terreinen alleen procedureafspraken. Voor de vakbonden betekent 
ditt een optimale dienstverlening aan de leden (elk wat wils). De coördinatiemoge-
lijj  kheden uit hoofde van maatschappelijke doelen raken de vakbonden gedeeltelijk 
kwijt ,, maar het onderhandelen op hoofdlijnen en de coördinatie tussen bedrijven 
blijf tt gehandhaafd. Ookkunnen de vakbonden hun leden adviseren. Mogelijkerwijs 
betekentt de a la carte op lange termijn een verlichting van het werk van de vakbon-
den.. Veel zaken worden immers niet meer collectief, laat staan dubbel geregeld. Het 
iss de werknemer zelf die zijn zaken moet regelen in overleg met de personele orga-
nisatiee van het bedrijf. 

Conclusie Conclusie 
Nieuwee CAO-configuratie dient om de aantrekkelijkheid van het CAO-instrument te 
verhogen.. De CAO-partijen streven daarbij verschillende doelen na, maar zijn ge-
dwongenn om samen nieuwe vormen te verkennen en te ontwikkelen. De belang-
rijkstee keuzes die te maken vallen, zijn meer of minder decentraliseren, meer open 
off  procedurele afspraken of toch nog overwegend gesloten, normatieve regels, ver-
dergaandee differentiatie of toch nog vasthouden aan een zekere uniformiteit, en ten 
slottee meer CAO-onderwerpen of toch maar vasthouden aan een CAO met voorna-
melijkk afspraken over loon en werktijden. In dit krachtenveld worden soms nieu-
wee CAO-typen geboren. De modulaire CAO en de CAO a la carte zijn waarschijnlijk 
dee meest beproefde voorbeelden. De meest kansrijke vormen lijken die te zijn waar-
inn op bedrijfsniveau of op individueel niveau afspraken kunnen worden gemaakt, 
zijj  het over centraal vastgestelde onderwerpen en binnen een centraal overeen-
gekomenn bandbreedte. De vakbeweging geeft in dat geval iets van haar coördine-
rendee invloed prijs, de werkgevers tonen zich minder huiverig voor echte onder-
handelingenn binnen de muren van de onderneming. Wat voor vormen of combina-
tiess er ook worden gekozen, elementen van de modulaire CAO en elementen van de 
CAOO a la carte zullen zeker doordringen in de arbeidsvoorwaardenvorming. 

291 1 



io.66 TOEKOMSTBEELD: DE CAO ALS NETWERK VAN DIENSTEN 

Watt valt te zeggen over de toekomstige vorm van de CAO? Wanneer de huidige lijn 
wordtt doorgetrokken ontstaat het beeld van steeds complexer CAO'S, met steeds meer 
onderwerpenn en varianten voor belanghebbenden. A la carte-modellen en andere 
vormenn van decentralisatie kunnen hierin wel verlichting brengen, maar de prak-
tijkk leert dat dit type afspraken niet in de plaats komt van oude afspraken, maar eer-
derr erbovenop. Met andere woorden, de CAO wordt te dik en daardoor moeilijk te 
effectueren.. Verderop in deze paragraaf zullen enkele ideeën ter sprake komen om 
dee CAO weer 'lean and mean' te maken. Daarvoor lijk t het zinvol om even terug te 
gaann naar het ontstaan van het probleem. 

Naa 1985 zijn in steeds hoger tempo nieuwe CAO-terreinen geïntroduceerd. In de 
periodee 1950-1980 ging het CAO-overleg hoofdzakelijk over de beloning, werktijden 
enn aspecten van sociale zekerheid. Veel was in wetgeving vastgelegd of werd door 
dee overheid opgelegd. De meeste CAO-verbeteringen waren onomstreden thema's 
enn de onderhandelingen gingen dan ook eerder over het tempo waarin verbeteringen 
mogelijkk waren dan over de richting. Vanaf de jaren zeventig nam de polarisatie in 
hett overleg echter toe. Het geschilpunt was meestal de loonstijging. De loonont-
wikkelingg werd beschouwd als de achilleshiel van de economie en de overheid greep 
herhaaldelijkk in door middel van een loonmaatregel. Tussen 1971 en 1982 gebeurde 
ditt tien keer, hierdoor stond de vakbeweging min of meer buiten spel (Windmuller 
e.a.. 1990).. Vanaf 1971 werden naast looneisen meerdere immateriële eisen gesteld.165 

Dee belangrijkste hiervan waren: faciliteiten voor vakbondswerk in de onderneming, 
herverdelingg van inkomens en behoud van werkgelegenheid. Enkele jaren later werd 
ingezett op arbeidstijdverkorting en vervroegde uittreding. In de laatste jaren zeven-
tigg zette de overheid de sanering van de sociale zekerheid op de agenda van het over-
legg met de sociale partners. Op dit gevoelige terrein, dat tot dan toe door de over-
heidd werd gedomineerd, had de vakbeweging aanvankelijk weinig te winnen en veel 
tee verliezen. 

Medioo jaren tachtig veranderde het CAO-beleid geleidelijk van karakter. Om 
aantrekkelijkerr te worden voor de leden wilden de bonden een al te krachtige over-
heidsbemoeieniss vermijden. Daarbij leek het verstandig om ook aandacht te schen-
kenn aan andere CAO-onderwerpen dan loonsverhoging en sociale zekerheid. Ook 
vann werkgeverskant werden verschillende nieuwe onderwerpen geïntroduceerd. 
Hett succes van Japanse en later Angelsaksische bedrijven stimuleerde de belang-
stellingg voor nieuwe managementstijlen. Voor de CAO betekende dit onder meer een 
oplevingg van de prestatiebeloning. Uit de tweede helft van de jaren tachtig dateert 
duss de nieuwe verscheidenheid van onderwerpen aan de onderhandelingstafel. 

Vann den Toren heeft in 1992 en 1993 onderzoek gedaan naar verbreding van het 
CAO-overleg.. Hij onderscheidt achttien onderwerpen: loononderwerpen (algemene 
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loonsverhoging,, WAO-reparatie, functie-indeling), arbeidstijd (ADV, deeltijd, VUT, 
verlofmogelijkheden),, kwaliteitvan de arbeid (ziekteverzuim/wAO-reparatie, arbeids-
omstandigheden,, kwaliteitvan de arbeid, medezeggenschap/vakbondswerk), zwak-
kee groepen op de arbeidsmarkt (lage instroomschalen, langdurig werklozen, al-
lochtonen,, vrouwen) en ten slotte milieu (interne milieuzorg, woon-werkverkecr, 
externee milieuzorg). Van den Toren beschrijft de vernieuwing en verbreding van de 
CAOO voornamelijk als een resultaat van de sociale partners. Ik kan zijn enthousias-
mee zeker delen, maar ik zie ook problemen als de partijen er niet in slagen om een 
goedee vorm voor de vernieuwing te vinden. Zoals het nu gaat, nemen vakbonden 
enn werkgeversorganisaties steeds meer taken op zich, deels gevoed door maatschap-
pelijkee ontwikkelingen, deels gevoed door de terugtrekkende overheid, en stoten zij, 
zoo lijk t het, nooit taken af. Het moment waarop de vernieuwing stagneert door te 
vollee onderhandelingsagenda's, te dikke CAO'S, een onbeheersbare informatiestroom 
enn nalevingsproblemen in de bedrijven, komt dichterbij. 

CAO-overlegg komt pas tot stand als er een aantal voorbereidende stappen is ge-
zet.. Nieuwe onderwerpen worden gevoed door ontwikkelingen in de arbeidsorga-
nisatiee of veranderingen in de levenssfeer van werknemers. Een der CAO-partners 
moett oog voor de problematiek ontwikkelen en een richting formuleren. Voorts 
moetenn de onderhandelende partijen het globaal eens worden over die richting, over 
hett niveau van onderhandelen en over de vorm die de toekomstige regeling zou 
kunnenn krijgen. Pas als hiervan de contouren vaststaan, kunnen de partijen echt 
gaann onderhandelen. Komt er een afspraak tot stand, dan is nog de implementatie 
off  uitvoering van de nieuwe CAO-afspraak aan de orde. Pas als ook dat gebeurd is, 
kunnenn we spreken van nieuwe, werkzame regelgeving. 

Hett hele proces van doelen formuleren tot en met uitvoeren wordt niet alleen 
doorr onderhandelaars doorlopen, maar ook door de organisaties die zij vertegen-
woordigen.. De hier aangegeven stappen worden afgewisseld met ledenvergade-
ringen,, eerst in opiniërende, later in besluitvormende zin. Zowel in de vakbewe-
gingg als in de werkgeversorganisaties wisselen enthousiasme en aarzeling elkaar af. 
Somss zijn het de onderwerpen zelf die tot terughoudendheid leiden, soms is het 
meerr een kwestie van tijdgebrek in combinatie met organisatieproblemen. Er moet 
inn korte tijd veel worden aangepakt door een grote groep betrokkenen, waarbinnen 
vanzelfsprekendd verschillende meningen kunnen bestaan. De CAO-partijen zijn dus 
veell  tijd kwijt aan wat ik hierboven omschreven heb als het strategisch leerproces. 

Omm toekomstige stagnatie te voorkomen en om de CAO aantrekkelijk te houden 
voorr nieuwe generaties zou gezocht moeten worden naar nieuwe vormen voor de 
CAO.. Het doel is om de opnamecapaciteit van de arbeidsvoorwaarden in zijn tota-
liteitt te vergroten, het tempo van vernieuwing te verhogen en het strategisch leer-
process uit te breiden, zodat meer betrokkenen zich een oordeel over de CAO kun-
nenn vormen. Groter, sneller en breder gaat niet samen, zo leert de ervaring. Daarom 
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zall  in het toekomstig CAO-beleid het gezegde 'in de beperking toont zich de mees-
ter'' moeten gelden. Ik denk daarbij aan een drietal principes: hanteerbaarheid, in-
novativiteitt en synergie. 

Inn het eerste deel van deze studie werden CAO'S beoordeeld als product. Een pro-
ductt moet aantrekkelijkk zijn voor de gebruikers; dat zijn in de eerste plaats de werk-
nemerss waarop de CAO van toepassing is en hun werkgever. Secundaire gebruikers 
zijnn kaderleden en vakbondsbestuurders, juristen die aan een procedure werken en 
onderzoekerss die research doen. Voor alle gebruikers geldt dat CAO'S leesbaar en toe-
gankelijkk moeten zijn, geen tegenspraken mogen bevatten en dat overbodige of ach-
terhaaldee passages moeten worden verwijderd. Voor kaderleden, bestuurders en ju-
ristenn van vakbonden geldt bovendien de eis dat alles wat in de CAO staat, afdwing-
baarr moet zijn. Met elkaar vormen deze vereisten het principe van de hanteerbaar-
heid. . 

Dee tweede eis die aan de CAO mag worden gesteld, is innovativiteit. De CAO moet 
vernieuwendd zijn naar vorm en inhoud om te kunnen concurreren met andere ar-
beidsvoorwaardelijkee regelingen en om de richting te bepalen voor andere partijen 
diee arbeidsvoorwaarden ontwikkelen. De inhoud van CAO'S is de laatste jaren zeker 
vernieuwd,, zoals uit het overzicht van nieuwe CAO-onderwerpen blijkt. Met de uit-
breidingg van het aantal onderwerpen bestaat echter ook het gevaar van stagnatie. 
Alss vakbonden ook in de toekomst de beste willen zijn, moeten zij erin slagen om 
nieuwee items sneller te ontwikkelen en sneller uit te voeren. Vernieuwen onder tijds-
drukk én kwaliteitsdruk zal de grote uitdaging worden voor het CAO-beleid van de 
toekomst.. Dit lukt alleen als er keuzes gemaakt worden. In het eerste hoofdstuk 
werdd al aangegeven wat naar mijn oordeel de kernelementen van de arbeids-
voorwaardenvormingg zijn. Strategisch arbeidsvoorwaardenbeleid geeft prioriteit 
aann verbetering en vernieuwing van deze kernelementen. Als er geen prioriteiten 
tott stand komen, zullen de vakbonden gedwongen zijn om hun krachten te verde-
lenn over een reeks van onderwerpen. In het beschermende klimaat van de verzuil-
dee samenleving was dit geen probleem. In het huidige klimaat zal dit steeds moei-
lijkerr worden. 

Dee derde en laatste eis voor de CAO van de toekomst is die van synergie. Naarmate 
dee CAO zich ontwikkelt tot een overzichtelijk en toegankelijk document waarin 
plaatss is voor een beperkt aantal onderwerpen, zal de behoefte ontstaan om meer 
zakenn via andere kanalen te regelen. Het ligt voor de hand om meer zaken over te 
dragenn aan kaderleden, aan de ondernemingsraad of rechtstreeks aan de leden. Veel 
onderwerpenn zullen dus een nadere invulling krijgen. Via de CAO kunnen de rand-
voorwaardenn voor nadere invulling worden vastgelegd en kunnen eventuele facili-
teitenn worden geregeld. Het is ook voorstelbaar dat vakbonden gespecialiseerde 
dienstenn aanbieden, welke via de CAO worden gefaciliteerd. De CAO regelt bijvoor-
beeldd het recht op studieadvies, advies over employee benefits (aanvullende verze-

294 4 



keringen,, pensioen e.d.), het recht op een werkdrukonderzoek. De vakbond is te-
gelijkertijdd een der aanbieders van deze diensten, via een aan haar gelieerde onderne-
ming.. Op deze manier ontwikkelt de CAO zich tot een snel wendbaar voertuig voor 
belangenbehartiging,, terwijl de fysieke uitvoering van het werk door een dienst-
verlenendee afdeling van dezelfde vakbond wordt uitgevoerd. 

Aann het slot van het eerste deel van de studie werd de CAO een beetje plagend be-
schrevenn als een eeuwig brandende gloeilamp, symbool van niet-commercieel den-
ken.. Het gratis ter beschikking stellen van diensten lijk t te passen in een verzuilde, 
corporatistischee samenleving waarin weinig concurrentie bestaat. Maar in de hui-
digee markt worden sommige populaire producten, zoals internetdiensten of mo-
bielee telefoons, ook gratis ter beschikking gesteld. Om als grote marktpartij te kun-
nenn overleven is het kennelijk nodig om gratis of bijna gratis diensten te leveren, in 
dee wetenschap dat de kosten via andere wegen worden terugverdiend. Zo zou zich 
ookk de moderne CAO kunnen ontwikkelen. In figuur 10.3 wordt een mogelijke vorm-
gevingg voor de CAO van de toekomst geschetst. 

emptoyabifity--
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werfcöömers s 

FiguurFiguur 10.5 De CAO als netwerk van vakbondsdiensten. 
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Figuurr 10.3 laat een CAO zien met een kleine kern, omgeven door een netwerk van 
vakbondsdiensten,, kortheidshalve: de netwerk-CAO. De afspraken in deze CAO 
beperkenn zich tot het inkomen, de werktijd, de beroepskwalificatie en de aard van 
hett individuele contract dat kan worden afgesloten. Alles bij elkaar vier omvatten-
dee en met elkaar samenhangende terreinen die de afgelopen jaren complexer zijn 
gewordenn en waarvan de vakbond alles moet weten, omdat het om de kerncompe-
tentiee van de vakbond gaat. Zelfs op deze vier kerngebieden worden veel zaken ge-
delegeerdd naar een ander niveau. Zo kunnen afspraken over bijvoorbeeld werktij-
den,, afgezien van de hoofdlijnen, worden gedelegeerd naar het bedrijfsniveau. In 
dee CAO kunnen ook budgettaire voorzieningen worden opgenomen voor advies aan 
kaderledenn of aan de ondernemingsraad, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfs-
opleidingsplannen.. De vakbond praat niet op centraal niveau over de inhoud van 
dee beroepsopleidingen, want daarvoor zijn de regelingen te verschillend geworden. 
Dee vakbond kan wel kaderleden en ondernemingsraden trainen en adviseren, zo-
datt zij zelf een bedrijfsopleidingsplan kunnen beoordelen of ontwerpen. De be-
drijfsopleidingg wordt dus niet meer geregeld in de kern van de CAO, maar door mid-
dell  van overleg binnen de onderneming.166 Voorts kan de vakbond werknemers 
adviserenn op het terrein van de persoonlijke beroepsontwikkeling en beroepskeu-
ze,, of op het terrein van employee benefits. Ook hier kan de CAO een budgettaire 
ruimtee vaststellen, zodat de werknemer voor zijn persoonlijke advies kan (laten) be-
talen.1677 Ook kan de CAO verschillende a la Carte-regelingen bevatten. Ook op dit 
gebiedd kan de vakbond adviseren. Zijn er uiteindelijk toch nog problemen bij de 
nalevingg van de CAO, dan kunnen de werknemers een beroep doen op rechtsbij-
stand.. Er zijn op dit moment al verschillende sector-CAO sl68 waar werknemers bij 
overtredingg van de CAO een beroep kunnen doen op een toezichthoudende organi-
satie.. De dienst ledenservice van een vakbond kan zich profileren als uitvoerend be-
drijff  in deze. Ook in CAO'S waarin geen verwijzing naar CAO-controle is opgenomen, 
kann de vakbond zich uiteraard blijven profileren als belangenbehartiger op rechts-
kundigg gebied. Naar de aard van hun kerntaken kunnen ook de werkgeversorga-
nisatiess proberen om afspraken te maken, waarbij taken gedelegeerd worden naar 
dee diensten van bijvoorbeeld de AWVN. 

Figuurr 10.3 laat zien hoe de CAO wordt teruggebracht tot de kern door het dele-
gerenn van taken naar een ander niveau: de onderneming, de ondernemingsraad, het 
individuelee niveau of het bureau voor rechtshulp. De CAO wordt overzichtelijker en 
uiteindelijkk dunner, er is dus sprake van reductie van complexiteit. Alles bij elkaar 
genomenn regelt de CAO echter meer dan vroeger omdat hij het middelpunt vormt 
vann een complex van regelingen. Tegelijkertijd is de CAO-onderhandeling niet lan-
gerr het gremium waar alles wordt bedisseld: alle betrokken partijen en niveaus heb-
benn autonomie en beschikken over mogelijkheden om het anders te doen dan de 
CAOO aangeeft. De CAO geeft wel een pad naar bepaalde vakbondsdiensten, maar het 
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staatt de betrokken werknemer of werkgever vrij om een andere voorziening te kie-
zen.. Op dit punt verschilt de kern-CAO van alle gelaagde CAO-configuraties. De kern-
CAOO verplicht gewoonlijk niet tot een tweede of een derde overlegronde tussen vak-
bondd en ondernemingsorganisatie. In die zin is er ook geen hiërarchische relatie 
tussenn kern en periferie van deze CAO. In de netwerk-CAO worden voorzieningen ge-
bodenn waar anderen gebruikk van kunnen maken. De aanbieder van de CAO, de vak-
bondd of de werkgeversorganisatie, biedt diensten aan die voor leden goedkoop en 
inn samenhang met de CAO kunnen worden betrokken. Maar de diensten zijn ook 
loss van een CAO en via andere bedrijven te betrekken. Er is dus sprake van ontkop-
pelingg van producten en aanbieders. Het is voor de vakbond een zaak van goed 
koopmanschapp om de beste diensten aan te bieden tegen de laagste prijs. 

Tott slot van deze paragraaf wordt een voorbeeld gegeven van een CAO die enigs-
zinss gelijkt op het hierboven omschreven toekomstbeeld. In 1999 hebben de partij-
enn bij Unilever hun doelstellingen aangaande de toekomst van het sociaal gebied 
opp tafel gelegd. Daarbij werd ruim tijd uitgetrokken om van eikaars argumenten te 
lerenn en ook de wederzijdse achterban werd in het proces betrokken. De partijen 
hebbenn dus niet alleen gedacht aan het resultaat, maar de tijd genomen om een ge-
heell  nieuw proces van onderhandelen in gang te zetten. 

Dee uitkomst van deze onderhandelingen is een CAO waarin de centrale spelre-
gelss zijn vastgelegd en waarin veel andere zaken gedelegeerd worden. Zo zullen met-
tertijdd de zeer strakkee regels voor het werken en belonen in de ploegendienst glo-
balerr worden geformuleerd om een grotere flexibiliteit mogelijk te maken en een 
groteree mobiliteit onder de werknemers te stimuleren. De CAO wordt om het zo te 
zeggenn wat minder schools. Sommige aspecten zullen gedelegeerd worden naar 
overlegg per onderneming, andere zaken worden overgelaten aan de keuze van indivi-
duelee werknemers. Zo is er sprake van a la carte-voorzieningen en van een persoon-
lijj  k opleidingsplan. Om de werknemers in staat te stellen om hun pad uit te stippe-
lenn zijn voorzieningen gecreëerd, zowel voor de kaderleden van vakbonden (die na-
menss hun collega's onderhandelen) als voor individuele werknemers. Zo kunnen 
werknemerss zich op kosten van de zaak persoonlijk laten adviseren over de eigen 
loopbaanontwikkelingg en de beroepsopleiding. 

Dee vakbonden bij Unilever hebben meer gedaan dan het indienen van voorstel-
lenn op uiteenlopend gebied. Zij hebben ook nagedacht over de gebruikswaarde van 
dee CAO als product en over de toekomst van de eigen organisatie. Zo wordt de wer-
kingssfeervann de CAO uitgebreid tot en met het middle-management, zodat er meer 
personenn onder de CAO vallen. Bovendien wordt er ruimte gemaakt voor nieuwe af-
sprakenn zoals over employability. Aan de werkgeverskant is winst geboekt door het 
wegnemenn van rigiditeiten in de oude CAO en door een betere afstemming tussen 
verschillendee CAO'S. Van beide kanten kan gesproken worden over strategische ar-
beidsvoorwaardenvorming. . 
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Conclusie Conclusie 

Dee CAO-partijen moeten samen leren om tegelijkertijd met een nieuwe CAO-inhoud 
ookk een nieuwe CAO-configuratie te ontwikkelen. Hierbij is sprake van een strate-
gischh leerproces waaraan deelgenomen wordt door vakbondsbestuurders, vakbonds-
leden,, OR-leden, p&o-fiinctionarissen en werkgevers. Uitbreiding van onderwerpen, 
gepaardd gaande met verdere decentralisatie, is niet altijd de beste oplossing voor de 
toegenomenn ambities van de partijen. In termen van figuur 10.2 kan soms gespro-
kenn worden van te veel maatwerk, gecombineerd met teveel CAO-onderwerpen, ver-
deeldd over te veel onderhandelingstafels. Hier en daar lijk t het model van arbeids-
verhoudingenn de vorm aan te nemen van een trechter. Aan de bovenkant van de 
trechterr is volop ruimte, maar onderin, dat wil zeggen op de plaatsen waar vakbonds-
vertegenwoordigerss en leidinggevenden van bedrijven hun werk doen, is de door-
stroomsnelheidd beperkt. Groter, sneller en breder kan niet allemaal tegelijk. Reduc-
tiee van complexiteit is daarom geboden. 

Eenn nieuwe CAO-configuratie veronderstelt het maken van keuzes. Hoe kan de 
CAOO beter hanteerbaar worden? Kan het werken met kernonderwerpen ten goede ko-
menn aan de innovativiteit? Wat is de beste taakverdeling tussen de CAO en andere vor-
menn van belangenbehartiging en op welke manier kan de synergie worden verbeterd? 
Dee CAO lijk t een nieuwe plaats te krijgen als kernproduct in een netwerk van dien-
sten.. De CAO-partijen zijn op deze manier nog steeds in staat om gebruik te maken 
vann hun onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrent. Tegelijkertijd 
wordtt ruimte geboden aan verschillende aanbieders van sociaal-economische belan-
genbehartigingg waarmee vakbonden en werkgeversorganisaties samenwerken. De 
CAOO wordt een modern en wendbaar voertuig voor belangenbehartiging. Het CAO-
beleidd wordt minder verdedigend en krijgt een vernieuwend karakter. 

IO. 77 DEREGULERIN G OF RE-REGULERIN G 

Inn de aanhef van dit hoofdstuk werd gesteld dat de behoefte aan coördinatie en doel-
matigheidd een belangrijke rol speelt in het gedrag van de CAO-partijen. De behoef-
tee aan coördinatie speelt een rol binnen de organisaties van werkgevers en werkne-
mers,, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld ook de overheid heeft behoefte aan coör-
dinatie.. Hetzelfde kan gezegd worden over doelmatigheid. Bij het afsluiten van CAO'S 

willenn de partijen zo efficiënt mogelijk te werk gaan, maar de efficiencybehoefte be-
staatt ook in de uitvoering van sociale wetgeving, op het terrein van de arbeidsvoor-
zieningen.. Wat voor de CAO-partijen geldt, dat geldt voor de arbeidsverhoudingen 
inn het algemeen. Daarom wordt ter afsluiting van dit hoofdstuk nog een keer aan-
dachtt besteed aan de institutionele omgeving. 
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FiguurFiguur 10.4 De dynamiek van deregulering en re-regulering in de arbeidsvoorwaardenvorming 

Inn figuur 10.4 worden drie omgevingen of domeinen boven elkaar geplaatst. In het 
politiekee domein vindt zowel deregulering als re-regulering plaats. Onder regule-
ringg verstaan we het ontwikkelen van regelgeving, onder deregulering het opheffen 
vann regelgeving. Re-regulering is het opnieuw ontwikkelen van regelgeving in een 
klimaatt waarin de regelgeving juist tendeert te verdwijnen. In het CAO-domein 
wordtt uitvoering aan het CAO-beleid gegeven door de sociale partners, maar komt 
ookk institutionalisering voor. Onder institutionalisering verstaan we de vorming 
vann organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van regelgeving. Het 
opheffenn van de bedrijfsverenigingen sociale zekerheid is een voorbeeld van de-
institutionalisering.. Het vervolgens oprichten van de uitvoeringsinstellingen socia-
lee zekerheid (de uvi's) kunnen we re-institutionalisering noemen. Naarmate de uit-
voeringg van het CAO-beleid complexer wordt, zullen de sociale partners meer be-
hoeftee krijgen aan organisatievormen buiten de eigen werkorganisatie. Er is, met 
anderee woorden, sprake van verzelfstandiging van uitvoerende taken om de CAO-
partijenn zelf te ontlasten. Het kan om gezamenlijke instituten gaan met een pari-
tairee bestuursvorm. Het kan ook om eigen instituten gaan (voor training, advise-
ringg en service aan leden bijvoorbeeld). Ook institutionalisering kent grenzen. Veel 
problemenn worden overgelaten aan het zelfregulerend vermogen van de bedrijven 
off  het zelfregulerend vermogen van de werknemers of huishoudens. In dit indivi-
duelee domein kan zich ongelijkheid voordoen, omdat nu eenmaal het ene indivi-
duu betere levenskansen heeft dan het andere. Dit brengt ons ten slotte weer op de 
behoeftee aan coördinatie en regelgeving door de overheid. Ontstaan en opheffing 
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vann regelgeving kent geen toevallig verloop maar vloeit voort uit keuzes die de par-
tijen,, in het bijzonder ook de overheid, maken. 

Omm de mogelijke keuzes helder in beeld te brengen worden ter afsluiting van dit 
hoofdstukk drie scenario's of strategieën geschetst. De scenario's hebben een gemeen-
schappelijkk uitgangspunt: zij proberen de doelmatigheid van de CAO-onderhande-
lingenn te vergroten, de informatiestroom adequaat te regelen, overbelasting van de 
partijenn te voorkomen en daarmee ruimte te maken voor vernieuwing van het ar-
beidsvoorwaardenbeleid.. Het persoonlijke scenario legt de meeste nadruk op het 
individuelee domein, het reorganisatiescenario op het CAO-domein, en het neopoli-
tiekee scenario op het politieke domein. 

HetHet persoonlijke scenario 

Eenn mogelijke strategie is om minder te regelen en de zaken over te laten aan bedrij-
venn en huishoudens. Minder regelen kan zijn: minder onderwerpen benoemen, af-
sprakenn minder precies vastleggen, of het onderhandelen overlaten aan individuen. 

Dee eerste optie, afspraken maken over minder onderwerpen, lijk t in tegenspraak 
mett de behoefte aan vernieuwingg van beide kanten. De tweede optie lijk t in strijd 
mett de behoefte aan werknemerskant aan precieze en op maat gesneden regelingen. 
Inn de derde optie komen alle tendensen op het gebied van individualisering samen: 
onderhandelenn vindt niet meer plaats via gedelegeerd vertrouwen aan organisaties 
maarr door de individuele werknemer en de individuele werkgever die het lot in ei-
genn hand nemen. Onderhandelingsresultaten leiden ook niet meer tot een algemeen 
evenwichtt tussen partijen, maar zijn steeds uniek: iedere partij onderhandelt met 
iederee andere partij. In hoofdstuk 7 van deze studie werd met verwijzing naar de 
transactiekostentheoriee reeds betoogd dat een dergelijke configuratie ondoelmatig 
kann zijn. Uit het oogpunt van prijsvorming is een multi-contractsamenleving mis-
schienn wel ideaal, omdat iedere uitkomst de feitelijke waarde van de arbeid laat zien. 
Maarr uit het oogpunt van productie en dienstverlening is deze vorm van regulering 
contraproductieff  omdat het coördinerend principe van de arbeidsorganisatie met 
zijnn gezamenlijke arbeidsverdeling komt te vervallen. Hoe kunnen er nog treinen 
rijdenrijden als iedere machinist zijn eigen werktijden afspreekt met de spoorwegen? 

Eenn variant van het persoonlijke scenario die nog binnen de grenzen van uitvoer-
baarheidd valt, is de CAO a la carte. De a la carte-optie is een combinatie van collec-
tievee onderhandelingen en individuele maatvoering, net als de meeste individuele 
arbeidsovereenkomstenn die op dit moment gangbaar zijn. In die termen werd ook 
overr individualisering geschreven in hoofdstuk 9. De individuele keuzes die ge-
maaktt kunnen worden zijn begrensd omdat ook andere individuen willen kiezen. 
Waarr het nieuwe evenwichtspunt met meer vrijheid voor de werknemer komt te 
liggen,, is voorlopig een open vraag. Bij verdergaande individualisering krijgen vak-
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bondenn en werkgeversorganisaties een andere coördinerende rol. Vakbonden moe-

tenn dus zelf hun werkwijze veranderen. In die zin past de CAO a la carte ookk in het 

reorganisatiescenario. . 

HetHet reorganisatiescenario 
Vakbondenn en werkgeversorganisaties beschikken zelf over de mogelijkheden om 
dee arbeidsvoorwaardenvorming te hervormen. Daarvoor moeten de partijen strate-
gischee keuzes maken, hoe moeilijk dat ook moge zijn. In principe gaat het om de-
zelfdee soon beslissingen die ook in andere organisaties worden genomen: het for-
mulerenn van kerntaken, verzelfstandiging van taken en het streven naar synergie 
tussenn verschillende organisatiedelen. 

Dee CAO kan worden opgebouwd uit vier kernbestanddelen van de CAO: inkomen, 
werktijd,, kwalificatie, contractzekerheid. Bijvoorbeeld het nieuwe CAO-onderwerp 
zorgg kan worden beschreven in termen van inkomen en werktijd. Het werken met 
kernbestanddelenn maakt de CAO minder vrijblijvend; gezamenlijke doelen van de 
onderhandelendee partijen, hoe zinvol ook, hoeven niet meer in de CAO. Kerndoelen 
dwingenn de partijen om hun eisen duidelijker te operationaliseren en vooraf vast te 
stellenn waar een onderwerp thuis hoort, in de CAO of elders. Kern-items kunnen 
misschienn ook inspireren tot meer kernachtige formuleringen in de CAO. In elk ge-
vall  kunnen ze bijdragen aan een meer overzichtelijke ('modulaire') opbouw. Helde-
re,, toegankelijke en onderling vergelijkbare CAO s zijn immers belangrijk, niet alleen 
voorr de gebruikers maar ook voor de vele vrijwilligers, zoals OR-leden, kaderleden 
enn p&o-medewerkers, die zelf onderdelen van de CAO moeten afsluiten. 

Verzelfstandigingg van CAO-taken betekent het onderbrengen van regelgeving bij 
derden.. Dus niet de CAO omvat alle functies en bijbehorende waarderingen, maar 
hett functiehandboek. Niet de CAO bevat alle gezondheidsbedreigende werksituaties, 
maarr de Arbo-adas. De beheerders van respectievelijk het functiehandboek en de 
Arbo-adass zijn externe instituten, die eventueel medebestuurd worden door vak-
bondenn en werkgeversorganisaties. Verzelfstandiging biedt mogelijkheden om de 
eigenn organisatie te ontlasten en ruimte te scheppen voor verdere innovatie. Oprich-
tingg van nieuwe organisaties die een rol spelen in de belangenbehartiging van werk-
nemers,, is niet nieuw, maar lijk t in de jaren negentig een hausse te beleven. Zo wer-
kenn vakbonden tegenwoordig nauw samen met scholingsinstituten, adviseurs voor 
ondernemingsraden,, Arbo-instituten, verenigingen van slachtoffers van beroeps-
ziektenn en adviesbureaus voor pensioenvraagstukken. Sommige van deze instituten 
zijnn door de vakbeweging zelf opgericht. 

Eenn moeilijke opgave bij verzelfstandiging is het creëren van synergie. Dat geldt 
ookk bij verzelfstandiging van CAO-taken. Hoe ver kunnen vakbonden en werkge-
versorganisatiess gaan met transformeren (en uitbesteden) van hun eigen werk? Net 
alss ten aanzien van het persoonlijk scenario is het ook hier niet mogelijk om een 
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preciezee grens te benoemen. Het is in feite de zorg van de organisaties zelf om de 
eigenn doelstelling te herwaarderen en de eigen uitvoerende werkzaamheden te reor-
ganiseren.. In die zin is het reorganisatiescenario het gunstigste scenario voor de so-
cialee partners, omdat zij de grenzen zelf kunnen bepalen. 

HetHet neopolitieke scenario 

Dee derde mogelijke strategie is om beslissingen en eventueel het uitvoeren van ta-
kenn over te laten aan de overheid. We noemen dit het neopolitieke scenario, 'neo-* 
omdatt de politiek de laatste jaren juist taken heeft afgestoten. Een gedeelte van die 
takenn zou de overheid dus opnieuw moeten gaan vervullen. 

Vanuitt de vakbeweging bezien kunnen er twee redenen zijn om taken over te la-
tenn aan de overheid. 

-- De overheid lijk t de beste partij is om regelend op te treden. Dit argument speelt 
voorall  bij onderwerpen die een openbaar en democratisch karakter hebben en 
niett speciaal de arbeidsverhoudingen aangaan. 

-- Vakbonden kunnen het niet alleen en zoeken een coalitiepartner. 
Dee eerste afweging heeft een principiële en ideologische achtergrond en is daarom 
ookk de belangrijkste. De Nederlandse vakbeweging is sterk geneigd om de vinger 
opp te steken bij elk item dat verband houdt met de arbeidsverhoudingen. Niet lang 
geledenn weerspiegelde de vakcentrale FNV in de opbouw van het beleidsapparaat al-
lee departementen van de Nederlandse overheid. Die tijd lijk t voorgoed voorbij. De 
kerntakenn zijn opnieuw gedefinieerd en teruggebracht tot arbeid en inkomen. Maar 
err zijn nog steeds erg veel zaken die weliswaar verband houden met arbeid en inko-
men,, maar waarvan men zich kan afvragen of het wel exclusieve vakbondszaken zijn. 
Hett is de vraag of vakbonden taken moeten opeisen op het terrein van de arbeids-
bemiddeling,, de kinderopvang en de gezondheidszorg. Het gaat hier immers om 
openbaree voorzieningen, die vakbonden toch niet zelf uitvoeren. Waarom zouden 
vakbondenn en werkgeversorganisaties deze terreinen of aspecten daarvan beter kun-
nenn besturen dan de overheid? 

Dee tweede afweging ligt meer in de aard van deze studie. De Nederlandse vak-
bewegingg heeft slechte ervaringen opgedaan met de sterk gecentraliseerde arbeids-
verhoudingenn van de jaren vijfti g en zestig. In feite stond de vakbeweging vaak bui-
tenn spel omdat de overheid zich aan overregulering schuldig maakte. Hierdoor is 
eenn zekere angst gegroeid voor dirigisme. Waar de overheid taken uit handen neemt, 
kunnenn de vakbonden zich niet manifesteren: dit zou ten koste kunnen gaan van 
dee ledenontwikkeling. Inmiddels is de samenleving veel ingewikkelder geworden. 
Dee vakbeweging heeft niet te weinig taken, maar, zo lijk t het, juist te veel taken. 
Waarr zij zijn doelen niet kan waarmaken, bijvoorbeeld op het gebied van deeltijd-
rechten,, getuigt het van een goede strategie om de overheid als coalitiepartner te 
beschouwen.. Dit maakt de vakbeweging alleen maar aantrekkelijker voor leden en 
potentiëlee leden. 
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Coalitiepartnerss zoeken of wisselen betekent reorganiseren en de verantwoordelijk-
hedenn delen met anderen. Dit vraagt net als decentralisatie en andere bestuursstijl 
enn een andere manier van denken. Coalitiegedrag ten opzichte van de overheid 
hoortt dus ook een beetje thuis in het reorganisatiescenario. 

Conclusie Conclusie 
Hett kiezen van een nieuwe CAO-configuratie doen vakbonden niet alleen, maar al-
tijdd in samenspraak met de onderhandelingspartner. Het probleem doet zich voor 
datt zowel vakbonden als werkgeversorganisaties zoveel nieuwe taken op zich heb-
benn genomen dat zij het werk amper aankunnen. Om te blijven innoveren moeten 
eigenlijkk taken kunnen worden afgestoten, zodat er werkelij k ruimte komt voor ver-
nieuwing.. Taken afstoten of de eigen werkzaamheden beter stroomlijnen doen de 
organisatiess zelf, en dat proces hebben ze ook volledig in eigen hand. Het reorgani-
satiescenarioo zal dus altijd het kansrijkste scenario blijken te zijn. Toch kunnen er 
ookk werkzaamheden worden overgelaten aan individuele werknemers; soms vragen 
zijj  daar ook om. En ten slotte is er de overheid die bij wisselende onderwerpen als 
coalitiepartnerr mag worden beschouwd, soms van de vakbeweging, soms van de werk-
gevers.. Het persoonlijke scenario en het neopolitieke scenario kunnen dus wel dege-
lij kk inspiratie opleveren om de problemen van de belangenorganisaties op te lossen. 

I0.88 BELEI D EN PERCEPTIE 

Tott besluit van dit hoofdstuk wordt (figuur 10.5) een typering gegeven van het vak-
bondsbeleid.. Hoe valt het arbeidsvoorwaardenbeleid te typeren in de vier belang-
rijkstee tijdvakken na de Tweede Wereldoorlog? Daarachter wordt mijn perceptie 
(vann de gevolgen) van dit beleid gegeven. Hoe meer tijd er is verstreken na het tijd-
vakk in kwestie, des te gemakkelijker het wordt om een oordeel te geven. Meestal is 
eenn expliciete of impliciete waardering van het vakbondsbeleid uit de jaren vijftig , 
zestigg en zeventig voorhanden, in mindere mate is dit ook het geval over de jaren 
tachtig.. Vakbondsbesturen worden gewoonlijk gedwongen om beleid van het voor-
gaandee decennium te evalueren en bij te stellen. Op het terrein der arbeidsvoor-
waardenn is dit duidelijk het geval, met uitzondering van het jongste tijdvak. 
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