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Conclusiess deel n 

KRACHTENVELD D 

Welkee invloed hebben veranderingen in de arbeidsorganisatie en in de persoonlij-
kee levenssfeer op elkaar en op het proces van arbeidsvoorwaardenvorming? Zo luid-
dee het tweede deel van de probleemstelling van deze studie (paragraaf 1.3). Het is 
niett moeilijk om voorbeelden te vinden waarbij sprake is van een diepgaande beïn-
vloeding.. De flexibilisering van de arbeidsorganisatie heeft invloed uitgeoefend op 
dee persoonlijke levenssfeer van werknemers, bijvoorbeeld omdat zij werden gecon-
fronteerdd met tijdelijk werk, flexibele werktijden en flexibele beloning. Van de an-
deree kant heeft de levenssfeer van jongere generaties en de toename van het aantal 
werkendee vrouwen zijn sporen nagelaten op de organisatie van het werk. Het feno-
meenn deeltijdwerk is daarvan het beste voorbeeld. De interactie tussen veranderin-
genn in de arbeidsorganisatie en veranderingen in de levenssfeer is in de jaren tach-
tigg en negentig actueel geworden door een complex van veranderingen aan beide 
kanten.. De invloed van deze op elkaar inwerkende krachten op de arbeidsvoor-
waardenvormingg is vooral in de jaren negentig bijzonder groot geweest. 

InIn de probleemstelling (figuur 1.2) werd het krachtenveld rond de arbeidsvoor-
waardenvormingg zo beperkt mogelijk omschreven (bedrijfsinnovatie versus per-
soonlijkee levenssfeer), om de onderzochte relaties zo helder mogelijk in beeld te 
kunnenn brengen. In deze afsluitende paragraaf verdient het aanbeveling om een 
meerr algemene formulering te kiezen. Bedrijfsinnovatie maakt dan plaats voor het 
begripp Vernieuwing van de arbeidsorganisatie'. Verandering in de persoonlijke le-
venssfeerr maakt plaats voor 'sociaal-culturele veranderingen aan de aanbodzijde van 
dee arbeidsmarkt'. Er zijn bovendien meer invloeden in het spel, zoals de institutio-
nelee verhoudingen en de marktverhoudingen (figuur 10.1, blz. 306). En ten slotte 
magg worden aangenomen dat het resultaat van arbeidsvoorwaardenvorming zijn 
uitstralingg heeft op markt, arbeidsmarkt, arbeidsorganisatie en institutionele 
verhoudingen.. Dit levert het onderstaande krachtenveld op. 
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FiguurFiguur II.i Het krachtenveld (il) rondde arbeidsvoorwaardenvorming 

THEMATISERING G 

Dee vraag is of dit krachtenveld ook aanwijsbaar is voor vroegere en toekomstige 
tijdvakken.. Zoals het derde deel van de probleemstelling (paragraaf 1.3) luidt: hoe 
kann deze relatie (arbeidsorganisatie, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaardenvorming) 
wordenn gethematiseerd ten behoeve van vakbondsbeleid? Met andere woorden, 
wordtt de arbeidsvoorwaardenvorming door de tijd heen beïnvloed door vernieu-
wingg van de arbeidsorganisatie en door veranderingen aan de aanbodzijde van de 
arbeidsmarkt? ? 

Eenn voorbeeld van dit type interactie is te vinden in de invoering van het be-
drijvenwerkk in de metaalindustrie in 1964. Het besluit om vakbondswerk in be-
drijvenn in te voeren ter aanvulling op de plaatselijke structuren werd genomen van-
wegee de schaalvergroting in de industrie: grotere fabrieken vroegen om betere con-
tactenn op de werkvloer. Sociaal-culturele veranderingen aan de aanbodzijde van de 
arbeidsmarktarbeidsmarkt speelden echter een niet minder belangrijke rol. Het wonen in arbei-
dersbuurten,, vanwaar men per fiets of zelfs te voet naar de nabijgelegen fabrieken 
enn werkplaatsen ging, raakte uit de tijd. Bovendien speelde de democratiserings-
behoeftee van de jaren zestig een rol. Het vakbondswerk in de bedrijven was zowel 
eenn uitdrukking van democratisering als een middel voor verdere acties, die op hun 
beurtt weer invloed uitoefenden op het arbeidsbestel. 

Inn figuur 11.2 worden de trends van de afgelopen jaren op het gebied van arbeids-
organisatie,, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaardenvorming naast elkaar gezet. Wat 
wass nieuw en beeldbepalend in het vakbondswerk en wat zal de toekomst opleve-
ren? ? 
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FiguurFiguur 11.2 De interactie tussen arbeidsorganisatie, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaardenvorming  arbeidsvoorwaardenvorming 

InIn kort bestek bespreek ik eerst de begrippen uit de eerste en tweede kolom van fi-
guurr 11.2, om daarna wat uitvoeriger stil te staan bij de derde kolom. De begrippen 
onderr arbeidsorganisatie zijn alle ondeend aan Bolwijn en Kumpe (1989) en wer-
denn eerder besproken in hoofdstuk 7 van deze studie. De efficiënte onderneming 
staatt voor een ontwikkelingsfase die begon in de jaren zestig. De kwalitatieve on-
dernemingg staat model voor een rijpere fase die te situeren valt vanaf eind jaren ze-
stig;; flexibiliteit hoon bij de jaren tachtig, innovatie bij de jaren negentig. De schaal-
vergrotingg en de efficiencybeweging in de economie gingen in de tijd samen met 
dee behoefte aan meer zeggenschap of democratie. De democratiseringsgolf was ze-
kerr geen causale reactie op bewegingen in het productieproces. Wel kan gesteld wor-
denn dat beide culturen hevig botsten: aan de ene kant de opkomst van de multina-
tionalee onderneming, aan de andere kant de democratisering in buurt, onderwijs, 
politiekk en bedrijf. Overigens liet de vakbeweging zich niet altijd leiden door het 
strevenn naar meer democratie; het ging vaak om een beperkte uitdrukking daarvan: 
meerr vakbondsmacht. Men zou kunnen betogen dat meer vakbondsmacht altijd 
eenn voorwaarde is voor bedrij fsdemocratie, maar in de praktijk botsen beide con-
ceptenn van democratie nogal eens, zoals we verderop zullen zien. 

Efficiëntee productie moet voor zichzelf een nieuw afzetgebied creëren. Dit werd 
gevondenn in de nieuwe vraag naar kwaliteit. De behoefte aan democratie botste wel-
iswaarr met de cultuur van de grote onderneming, maar schiep tegelijkertijd behoef-
tee aan meer vrije tijd, aan betere consumptiegoederen en een betere kwaliteit van 
dee arbeid. Voor het eerst kreeg de massa van de Europese werknemers perspectief 
opp een betere kwaliteit van het bestaan. De kwalitatieve onderneming van Bolwijn 
enn Kumpe schiep dus ook aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt een nieuwe be-
hoefte,, door mij samengevat met de term kwaliteitvan de arbeid. De flexibele onder-
nemingg en de flexibilisering van de arbeidsmarkt werden in de vakbeweging lange 
tijdd ervaren als een terugslag. Velen verlangden terug naar de tijd waarin uniformi-
teitt hoger aangeschreven stond dan individualisering en flexibilisering. Pas toen de 
flexibiliseringflexibilisering van de arbeidsmarkt een nieuwe generatie werknemers voortbracht, 
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groeidee binnen de vakbonden de erkenning en herkenning van de flexwerker. De 
sociaal-culturelee verschijningsvorm van flexibel werken wordt vaak individualise-
ringg genoemd: een flexibel bedrijf dat zijn gang kan gaan omdat er geen regels zijn; 
eenn individualistische werknemer die zichzelf wel kan en wil redden. Op dit beeld 
valtt nogal wat af te dingen. Ook flexibele, individualistische werknemers verlangen 
zekerheid,, ook al is dat een ander type zekerheid dan in de eerste naoorlogse jaren 
toenn de collectieve sociale zekerheid haar contouren kreeg (zie paragraaf 9.2). De 
sociaal-culturelee tegenhanger van flexibiliteit is daarom in mijn begrippenkader niet 
dee individualiteit maar de zekerheid. 

Dee innovatieve onderneming en employability als dragend begrip in het perso-
neelsbeleidd lijken goed te harmoniëren. In de jaren negentig tekende zich hier en 
daarr het prototype af van de goed opgeleide werknemer, die in staat was zijn onaf-
hankelijkheidd te bewaren ten opzichte van de werkgever, een redelijke mate van zeg-
genschapp had, inzetbaar was op meerdere plaatsen en dus over een goede arbeids-
marktpositiee beschikte. Zijn alle werknemers 'employable'? Dat is zeker niet het ge-
val.. Er zijn ook werknemers, bedrijven en bedrijfstakken waar de strijd nog gevoerd 
wordtt rond de thema's democratie, kwaliteit en zekerheid. De sociaal-culturele fa-
senn volgen elkaar dus op, maar niet allemaal op hetzelfde moment. 

VakbondswerkVakbondswerk in bedrijven 

Tussenn 1945 en 1970 hebben de Nederlandse vakbonden verschillende reorganisaties 
doorgevoerdd om nauwere aansluiting te realiseren met de werknemers in de be-
drijven.. De uiteindelijke vorm waarin de reorganisaties hun beslag kregen, was de 
invoeringg van het vakbondswerk in de onderneming in 1964. Alle reorganisaties wa-
renn bedoeld om een grotere vakbondseenheid te bereiken. De Nederlandse vakbe-
wegingg nam daarmee een voorsprong op bijvoorbeeld de Engelse, die in de jaren 
tachtigg nog moest beginnen met de vorming van eenheidsbonden. In Nederland 
wass al vroeg sprake van schaalvergroting in het vakbondswerk, zij het dat de schaal-
vergrotingg soms tot uiting kwam in een neiging tot centralisme en bureaucratise-
ring.. Bezoldigde bestuurders kregen veel macht, kaderleden kregen weinig autono-
mie.. Het unieke Nederlandse model van bedrijfsdemocratisering werd in de loop 
vann de tijd nogal eens gedwarsboomd, omdat de vakbondsleden in de onderne-
mingsraadd kort gehouden werden. Hieruit is een tweespalt ontstaan die moeilijk te 
overwinnenn blijkt: een brede stroming in de Nederlandse vakbeweging wil taken 
afstotenn naar de ondernemingsraad, maar een andere stroming houdt nog steeds 
vastt aan het primaat van de vakbeweging. De OR wordt door de tweede groep als 
eenn bedreiging gezien omdat er in de ondernemingsraad ook niet-vakbondsleden 
zitten.. Dit schisma heeft zijn sporen nagelaten in de medezeggenschapswetgeving 
enn speelt een rol bij vernieuwing van het CAO-beleid, waar immers ook de rol van 
dee ondernemingsraad aan de orde is. De soms wat naar binnen gerichte houding 
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inn de vakbeweging waar het de OR betreft heb ik in paragraaf 7.3 omschreven als een 
kinderziektee van de vakbondsdemocratie. Kinderziektes blijken in dit geval lang te 
durenn en kunnen ook op latere leertijd nog worden opgelopen. Dat neemt niet weg 
datt de opbouw van vakbondswerk in bedrijven een onmisbare ontwikkelingsfase in 
dee arbeidsvoorwaardenvorming vertegenwoordigt. In die tijd werd de basis gelegd 
voorr zeggenschap en tegelijkertijd voor het kwaliteitsdenken van de jaren daarna. 

Kadervorming Kadervorming 
Eenn betere kwaliteit van de arbeid vraagt om meer en betere kaderleden, hun op-
leidingg en begeleiding. Deze omvangrijke taak wordt in figuur 11.2 samengevat met 
hett begrip kadervorming. We zien inderdaad een groei van het aantal kaderleden 
enn van het vakbondsvormingswerk vanaf 1965 (Smide.a. 1979). Mettertijd verschui-
venn de taken die de vakbonden voor hun kaderleden reserveren en de programma's 
inn de vakbondsscholing. In de nog prille democratiseringsjaren wordt voorname-
lij kk over bewustwording en participatie gesproken. In de wat meer gepolitiseerde 
jarenn zeventig eisen vakbondskaderleden macht en zeggenschap over het bedrijf, 
maarr ook over het arbeidsvoorwaardenbeleid. Nieuwe groepen zoals uit de vrou-
wenbewegingg treden toe tot de vakbonden en dragen bij aan de vernieuwing van 
hett vakbondsvormingswerk. In de jaren tachtig komen de eerste tekenen van verza-
kelijking.. De ondernemingsraad is nu een erkend verschijnsel geworden en de OR-
scholingg is een gevestigde, zij het nog steeds groeiende markt. De ondernemingsraad 
hoeftt op de vakbondscursussen niet té*  leren wat bewustzijn en participatie is, want 
dee OR is hier zelf een uitdrukking van en heeft behoefte aan grotere effectiviteit, ma-
teriedeskundigheidd en coaching. 

InIn de jaren negentig ontstaan nieuwe dilemma's. Het tijdvak van flexibilisering 
steltt nieuwe eisen en kaderleden raken soms in verwarring ('Zijn we nu voor of te-
genn individualisering?') en worden bovendien overbelast. Dezelfde verschijnselen 
diee zich voordoen rond de CAO-onderhandelingen (paragraaf 10.6), worden ook er-
varenn door de kaderleden, om het even of zij actief zijn in de ondernemingsraad of 
opp enige plaats in de vakbond. Een overheid die taken afstoot, nieuwe onderwer-
penn op de overlegagenda, maatwerk in het eisenpakket, kleine en flexibele bedrij-
venn die de CAO niet naleven, dit alles maakt de werkzaamheden van kaderleden steeds 
complexerr en vraagt een kennisontwikkeling die niet voor iedereen bij te benen is. 
Hett aantal vrijwilligers in de vakbeweging begint te dalen terwijl elders in het vereni-
gingslevenn juist sprake is van groei (Sociaal en Cultureel Planbureau 1998). Dit hoeft 
nogg niet te wijzen op afnemende dynamiek. Er lijk t eerder sprake van heroriënta-
tiee en wisseling van de generaties. Al met al heeft de groei van het aantal kaderle-
den,, hun verbeterde scholing en grotere zelfstandigheid de basis gelegd voor verde-
ree vernieuwing van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Zonder kaderleden zou de 
Nederlandsee vakbeweging niet opgewassen zijn tegen de beweging van decentrali-
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satiee en flexibilisering van de jaren daarna. Sterker nog, door dee invloed van kader-

ledenn op de werkvloer werd de decentralisatie versneld. 

ProfessioneleProfessionele dienstverlening 

Dee voornaamste uitdrukking die de flexibilisering en de behoefte aan zekerheid 
hebbenn gekregen in het vakbondswerk, is de behoefte aan professionele dienstver-
lening.. Ook hier een ontwikkeling die niet zonder tegenspraken verloopt. Hierbo-
venn werd al opgemerkt dat vakbonden aanvankelijk niet konden leven met flexibi-
liseringg van de arbeidsmarkt en hevig terugverlangden naar de oude tijd van unifor-
miteitt en collectieve actie. In dat oude streefbeeld paste nu juist een vakbond met 
eenn wat meer vrijwillig e organisatievorm, gedragen door sterke kadergroenen. Toch 
zijnn de meeste Nederlandse vakbonden vanaf het midden van de jaren tachtig be-
gonnenn met investeren in sociaal-juridische dienstverlening, een bedrijvigheid die 
nogg steeds groeit. Is sociaal-juridische bijstand, of ledenservice, dan geen taak voor 
kaderleden?? Dat is lange tijd de discussie geweest. Inmiddels tekent zich echter een 
professioneell  dienstverlenend apparaat af: alleen al de FNV beschikt over de groot-
stee organisatie in Nederland op het gebied van de rechtsbijstand. Hoe verdraagt zich 
eenn zo sterke groei van de individuele dienstverlening met de collectieve belangen-
behartigingg in bedrijven? Brug en Van den Hurk (1999) zijn van oordeel dat de col-
lectievee arbeidsvoorwaardenvorming via de CAO zijn langste tijd gehad heeft en spre-
kenn van de 'sociale ANWB-functie' van de vakbeweging. In de praktijk lijk t het er 
meerr op dat de vakbeweging op zoek is naar integratie van CAO-beleid en individu-
elee belangenbehartiging. De CAO lijk t zich te ontwikkelen tot een voertuig dat ruim-
tee biedt aan een meer individueel getinte belangenbehartiging (paragraaf 10.6). Een 
CAO-configuratiee zoals verbeeld in figuur 10.3 schept niet alleen voorwaarden voor 
meerr zekerheid, maar heeft ook een positieve uitstraling naar innovativiteit in de 
bedrijvenn en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 

PersoonlijkePersoonlijke strategievorming 

Inn de nieuwe eeuw zal de vakbeweging nog steeds behoefte hebben aan zaken die 
all  eerder werden opgebouwd: collectieve machtsvorming in bedrijven, kaderleden 
enn professionele diensten. Maar dat is niet genoeg. Aan het eind van de jaren negen-
tigg tekende zich een nieuwe vorm van belangenbehartiging af, die niet alleen indivi-
dueell  gericht maar ook strategisch is. Wie zich tot een rechtsbijstandkantoor wendt, 
legtt het eigen probleem (te weinig loon ontvangen, ontslag gekregen) in handen van 
eenn professional. Dat is een persoonlijke maar nog geen strategische aanpak. Per-
soonlijkee strategievorming betekent dat de individuele werknemer zelf zijn situatie 
kentt (dit is mijn leeftijd, mijn beroepservaring, mijn huiselijke situatie), het krach-
tenveldd leert overzien (wat is de strategie van de arbeidsorganisatie, welke mogelijk-
hedenn biedt de arbeidsmarkt voor mij?) en zelf keuzes maakt. De werknemer zet 
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zelfdee stappen maar heeft advies nodig om een pad te vinden waarlangs opleiding, 
loopbaann en inkomensontwikkeling verlopen. 

Dee vakbond kan zijn diensten aanbieden om een persoonlijke strategievorming 
mogelijkk te maken. Maar zij kan het werk de leden niet uit handen nemen, omdat 
ditt een apparaat zou vergen waarvoor geen enkele vakbondscontributie nog toerei-
kendd is. De vakbeweging stelt de leden in staat om strategische keuzes zelf te ma-
kenn en legt de belangrijkste keuzemomenten vast in een collectief contract. Op die 
plaatsenn waar het contract open is, dus waar keuzes gemaakt kunnen worden, kan 
dee vakbeweging diensten aanbieden in de zin van advies of training. Daar waar het 
contractt getallen of normen oplegt en waar de andere partij deze overtreedt, kan de 
vakbewegingg rechtsbijstand aanbieden. De persoonlijke groei van de werknemer, 
diee vereist is om zelfstandig en mondig te werk te gaan, wordt niet alleen onder-
steundd door training en advies, maar ook bevorderd via werknemerszeggenschap. 
Err is dus niet alleen een andere vakbondscultuur nodig om persoonlijke strategie-
vormingg mogelijk te maken, maar ook een andere ondernemingscultuur. 

Dee vakbeweging heeft een ontwikkeling doorgemaakt van collectieve strijd naar 
persoonlijkee strategievorming. Dat wil niet zeggen dat gezamenlijke belangen of on-
derlingee solidariteit uit beeld geraakt zijn, wel dat er andere vormen zijn ontstaan. 
Hett centralistische karakter van de organisatie en de uniformiteit in de belangenbe-
hartigingg werd in feite al doorbroken in de jaren zeventig toen kaderleden en kader-
groepenn een zelfstandiger rol toebedeeld kregen. Belangenbehartiging op de werk-
vloerr kreeg in die tijd een grotere verscheidenheid. In de jaren tachtig, in een kli-
maatt van flexibilisering en individualisering, nam de behoefte aan verscheidenheid 
nogg toe. Individuele belangenbehartiging werd een veel gevraagd product om de 
rechtszekerheidd van de leden veilig te stellen. De eisen aan de professionaliteit van 
dee vakbeweging werden hoger. Sinds de jaren negentig kunnen werknemers voor 
eenn belangrijk deel hun eigen zaken regelen, maar daar is wel een infrastructuur van 
collectievee regelingen, een sterk verenigingskader op de werkvloer en een hoog-
waardige,, professionele belangenbeharting voor nodig. 

Terr afsluiting van deze paragraaf nogmaals het derde deel van de probleemstel-
ling,, te weten de thematisering van vakbondsbeleid. Geconcludeerd kan worden 
datt de interactie tussen arbeidsorganisatie, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden-
beleidd een werkbaar uitgangspunt is om het vakbondsbeleid te analyseren in de tijd. 

TOEPASSINGG ALS BELEIDSINSTRUMENT 

Kann de vakbeweging ten behoeve van verdere beleidsontwikkeling steun ondenen 
aann een interactiemodel van arbeidsorganisatie, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaar-
denvormingg (figuur 1.2 en 11.2)? 
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Inn figuur 11.3 worden van boven naar beneden vier beleidsterreinen aangegeven, cor-

responderendd met de laatste hoofdstukken van dit boek. Op elk terrein wordt, in 

dee middelste kolom, een typering gegeven van de voornaamste beleidsverschuiving, 

telkenss aansluitend op de afsluitende figuur in deze hoofdstukken. Vervolgens 

wordt,, in de rechterkolom, een beleidsadvies weergegeven. 

hoofdstukk 7 
arbeidsorganisatie e 

hoofdstukk 8 
regelingg van de 
werktijd d 

hoofdstukk 9 
beroepskwalificatie e 
enn zekerheid 

hoofdstukk 10 
configuratiee van 
dee CAO 

BELEIDSVERSCHUIVING G 

vann distantienaar convergentie 

vann one-issuebcleid naar 
veelkleurigee vooruitzichten 

vann rechten naar kansen 

vann centralisme, 
viaa decentralisatie, 
naarr individualisering 

BELEIDSADVIES S 

verrichtt onderzoek naar nieuwe strategische 
veranderingenn in de arbeidsorganisatie 

aandachtt gevraagd voor ontwikkelingen 
aann de vraagzijde van de arbeidsmarkt 

aandachtt gevraagd voor drempels in de 
arbeidsorganisatiee en rigiditeiten in de CAO 

maakk van de CAO een collectieve standaard 
voorr een netwerk van diensten 
opp arbeidsvoorwaardengebied 

FiguurFiguur IL} Beleidsverschuiving en beleidsadvies met betrekking tot de arbeidsorganisatie, 

werktijden,werktijden, employability en CAO-configuratie 

Dee arbeidsorganisatie heeft in de jaren tachtig en negentig grote veranderingen on-
dergaan.. Lean-production, uitbesteding en flexibilisering plaatsten de vakbonden 
meerderee malen voor voldongen feiten. Toch zag de vakbeweging kans om de ach-
terstandd in te lopen en na een lange periode van volgzaamheid en distantie overleg 
mett de werkgevers af te dwingen op dit complexe terrein. Daarbij is geleidelijk een 
zekeree convergentie in het denken opgetreden. Meedrijven met een brede stroom 
vann consensus is voor de vakbeweging op dit moment en bij dit onderwerp een val-
kuil.. De vakbeweging moet juist speuren naar nieuwe organisatieconcepten en ei-
genn ideeën inbrengen, die wellicht van invloed zijn op de organisatieopvatting van 
dee toekomst. Wat vindt de vakbond, om een moeilijke vraag op te werpen, van de 
modernee kantoororganisatie, waarin de werknemers niet meer over een eigen wer-
kruimtee beschikken? De beste houding ten opzichte van de innovaties van de toe-
komstt is een combinatie van verkenning en debat, in en buiten de eigen kring. 

Opp werktijdengebied is beslist geen sprake van consensus. Het beleid is al jaren-
langg gericht op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt (deeltijdwerk, loopbaanon-
derbrekingg en verlof)» omdat de werkgevers weigeren over collectieve arbeidstijd-
verkortingg te praten en omdat in politieke kringen de moed ontbreekt om deze ban 
tee doorbreken. Inmiddels lopen de spanningen op. De werkdruk is hoog, het aan-

312 2 



tall  tweeverdieners groeit nog steeds en de arbeidsmarkt is voor het eerst sinds de ja-
renn zestig overspannen. Er kan een moment komen waarop de beroepsbevolking in 
meerderheidd voor vrije tijd kiest, zoals dat ook in de jaren zestig is gebeurd. Het kan 
ookk zijn dat de meerderheid een keuze maakt om nog harder of nog langer te gaan 
werken,, maar in dat geval kunnen er ongunstige effecten ontstaan, bijvoorbeeld stij-
gendd verzuim. In beide gevallen valt economische schade te verwachten, omdat de 
bedrijvenn niet ingesteld zijn op nieuwe tijdarrangementen en de kans lopen om te 
wordenn verrast door onoverzichtelijke behoeften aan meer vrije tijd of door oplo-
pendd verzuim. Het is vooruitziend beleid om nu de blik naar de arbeidsorganisatie 
tee richten en bijvoorbeeld te onderzoeken wat een vierdaagse werkweek voor gevol-
genn kan hebben voor de bedrijvigheid, de cultuur en de beroepskwalificatie van 
werknemers. . 

Opp onderwijsgebied lijk t de publieke opinie zich voor het eerst sinds lange tijd 
watt losser te maken van de beroepsuitoefening. Het Nederlandse onderwijs maakt 
eenn verwaarloosde indruk en het debat gaat eerder over de kwaliteit van het onder-
wijss dan over de beroepsvoorbereiding. Een parallel met de jaren zestig en zeventig 
tekentt zich af. In de bedrijven heerst nog wel de overtuiging dat scholing nodig is 
omm iets te bereiken, maar de hausse aan her- en bijscholing lijk t voorbij, omdat werk-
nemerss naarmate de arbeidsmarkt krapper wordt, uitgekeken raken op extra in-
spanningen.. De werknemer wil zelf beslissen wat voor cursussen er worden gevolgd 
enn of er wel cursussen worden gevolgd. Er zijn immers ook zonder scholing genoeg 
mogelijkheden.. En dus bieden de bedrijven een persoonlijk opleidingsplan aan voor 
degenenn die dat willen, of een sabbatical, of een andere vorm van loopbaanonder-
breking.. Het debat over de beroepskwalificatie lijk t zich, net als het debat over de 
tijd,, te verplaatsen naar de aanbodkant van de arbeidsmarkt. Daarmee geven de be-
drijvenn een unieke kans uit handen om de eigen innovativiteit te vergroten via scho-
lingg en organisatieverandering. Het valt wel te begrijpen dat de vakbonden op dit 
momentt niet aandringen op verplichte scholing, op bedrijfsreorganisaties en op het 
schrappenn van verouderde, mobiliteitsremmende passages in de CAO. Toch zou het 
beterr zijn om, met het oog op de beroepszekerheid van nieuwe generaties, te speu-
renn naar nieuwe vormen van beroepskwalificatie en organisatievernieuwing. Dus 
wegg met de drempels in de arbeidsorganisatie en weg met de rigiditeiten in de CAO. 

Hett is opvallend dat in Nederland van werkgevers- en overheidszijde zo snel alar-
merendee geluiden worden gehoord over de loonstijging. Bij aanhoudende economi-
schee groei zwellen de inkomenseisen aan, maar er gebeurt veel meer. De vier kern-
bestanddelenn van de arbeidsvoorwaarden - inkomen, werktijd, kwalificatie en con-
tractt (paragraaf 1.4) - vormen een geheel en beïnvloeden elkaar wederzijds. Het 
besteedbaarr inkomen van de huishoudens wordt steeds minder afhankelijk van jaar-
lijksee loonstijgingen, maar hangt ook af van scholing, werktijden en het type arbeids-

313 3 



contract.. Vakbonden onderhandelen niet zozeer over lonen, maar over de voor-
waardenn die de werknemers in staat stellen om goede lonen te bedingen. Ook uitge-
steldee inkomensbestanddelen zoals pensioenen, verzekeringen en spaargeld spelen 
eenn belangrijke rol. Dan zijn er nog de kansen van de partner om een goed inko-
menn te verdienen en ten slotte de vermogensvorming zoals de waardeontwikkeling 
vann de eigen woning en eventuele beleggingen. De strategie van de loonstrijd heeft 
plaatss gemaakt voor de strategie van de persoonlijke inkomensvorming en deze is 
nett als het contracdoon afhankelijk van de conjunctuur en van vraag en aanbod op 
dee arbeidsmarkt. 

Anderss dan bij de vorige items (arbeidsorganisatie, werktijden en beroepskwali-
ficatie)ficatie) is er in de CAO-configuratie een extra accent nodig aan de vraagzijde van de 
arbeidsmarktt in de vorm van een nieuw, verstandig compromis over het CAO-pak-
ket.. Hoe kan een evenwicht gevonden worden tussen vaste en variabele inkomens-
bestanden?? Hoe kan een evenwicht worden gevonden tussen werkdruk, scholing 
enn zorgtaken? Hoe kunnen de voorzieningen opgevoerd worden zodat er een opti-
malee toegang ontstaat tot de betaalde arbeidsmarkt? En misschien ook: hoe kan de 
voortdurendee zucht naar meer geld, die helaas vooral afkomstig is van de beter ge-
situeerdenn en die een fnuikende invloed heeft op de rest van de samenleving, wor-
denn omgebogen naar welzijn of kwaliteit? 

Dee jaren negentig zijn voor sommigen de jaren van de exhibitionistische zelf-
verrijking,, om met Wim Kok te spreken, maar ook de jaren van de 'corporate iden-
tity'.. Er werden landen veroverd met fusies en overnames, er werd veel geld verdiend 
enn er kwam een nieuw type management. Sommigen spreken over een terugkeer 
vann het kapitalisme, anderen over verschillende gezichten van het kapitalisme. Ma-
nagerss en goeroes hebben begrepen, dat geld alleen niet gelukkig maakt en zijn op 
zoekk naar de spirituele dimensie, de groene dimensie en de solidariteitsdimensie van 
hunn onderneming. Ook de vakbeweging kan een nieuwe identiteit gebruiken. Vak-
bondenn hebben niet de impact om pal te staan voor oude waarden uit een vervlo-
genn tijdperk. Dat zou wel van standvastigheid getuigen, maar het zou weinig hel-
pen,, omdat ook de leden worden meegezogen door het materialisme van de aan-
delenbeurss en het hectische van de 24-uurseconomie. De vakbeweging moet de 
economischee en culturele hype van het moment aanvoelen en tegelijkertijd de on-
derstroomm van vernieuwing opzoeken. Ook hierbij gaat de keuze tussen meedrij-
venn met de stroom of zelf sturen. 

Eenn reorganisatie van het CAO-instrument, zoals voorgesteld in paragraaf 10.6, is niet 
voldoendee om de bakens in de arbeidsvoorwaardenvorming volledig te verzetten. 
Daarvoorr is, om met Karl Marx te spreken, ook het verleggen van de 'morele gren-
zen'' (Marx 1972:159) nodig. Maar vernieuwing van de CAO kan wel een zinvolle bij-
dragee leveren. Er zijn nu te veel CAO'S waar de partijen al jarenlang niet meer echt 
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beleidd maken. De onderhandelingen doen soms denken aan de romans over koning 
Arthur,, waarin de hoofdrolspelers zo zwaar beharnast en bewapend op elkaar af-
stormenn dat het al een hele kunst is om in het zadel te blijven. Ballast overboord wer-
penn lijk t hier de beste remedie. Dat kan ruimte scheppen voor nieuw beleid in een 
nieuwee eeuw. Die ruimte zal snel benut worden. Het interactiemodel van arbeids-
organisatie,, arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaardenvorming kan hierbij helpen. 
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