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Vann poldermodel naar sociale innovatie 

Opp het eerste gezicht zijn de arbeidsverhoudingen in Nederland een toonbeeld van 
continuïteit.. Windmullers analyse van de overlegeconomie gesteund door drie par-
tijen,, voor het eerst gepubliceerd in 1970, past uitstekend op het poldermodel. De 
daaropvolgendee voorspellingen van geleidelijke decentralisatie met handhaving van 
dee consensuseconomïe zijn allemaal uitgekomen en bevestigen zichzelf steeds op-
nieuw,, want het decentralisatieproces gaat nog door. De betrekkelijke eensgezind-
heidd over loonkostenmatiging completeert het beeld, zij het dat de jaren 1964-1978 
opp dat punt nogal uit de toon vielen. 

Maarr onder de oppervlakte verandert er veel. Vakbonden en werkgeversorgani-
satiess zijn meegegaan in het proces van ontzuiling en fuseren en ontwikkelden zich 
tott grote professionele organisaties. Op het terrein van de sociale zekerheid en de 
arbeidsmarktvoorzieningg doet de markt zijn intrede, met grote gevolgen voor het 
bestuurlijkee werk van vakcentrales en werkgeverscentrales. De vakbonden en de 
werkgeversorganisatiess krijgen zelf trouwens ook met concurrenten te maken. Ver-
zekeringsmaatschappijenn bieden rechtsbijstandsverzekeringen aan, een markt die 
vroegerr beschouwd werd als het exclusieve domein van de vakverenigingen. Grote 
internationalee adviesbedrijven begeven zich op de markt voor arbeidsvoorwaarden-
adviess en dringen door tot de kerntaak van de werkgeversorganisaties. Sociaal-eco-
nomischee belangenbehartiging ontwikkelt zich tot een kennisintensief bedrijf en 
zowell  de vakbonden als de werkgeversorganisaties moeten hun best doen om mee 
tee kunnen op deze nieuwe en snel groeiende markt. In de jaren zestig vonden kriti -
schee leden de vakbond meestal te weinig democratisch, tegenwoordig vinden kriti --
schee vakbondsleden dat de dienstverlening achterblijft bij de mogelijkheden. 

Dee grootste veranderingen van de jaren tachtig en negentig vonden echter plaats 
inn de arbeidsorganisatie en in de persoonlijke levenssfeer. Beschrijving en analyse 
vann deze veranderingen is de kern van deze studie. Op deze plaats heb ik de behoefte 
omm driee aspecten van de arbeidsverhoudingen met elkaar te verbinden. In de eerste 
plaatss het heersende systeem van arbeidsverhoudingen. In de tweede plaats het ver-
mogenn van de vakbeweging, om een eigen strategie te voeren, zoals beschreven in 
deell  1. En ten slotte de vernieuwing bij vakbonden, zoals beschreven in deel n. Is de 
vakbondd er in de jaren tachtig en daarna in geslaagd om de vernieuwende stroom 
inn de samenleving te bereiken en is meedoen een kwestie van drijven of van sturen? 

Sindss 1995 staat het debat over de Nederlandse arbeidsverhoudingen in het teken 

vann het poldermodel. De unieke wijze van overleg over sociaal-economische aan-
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gelegenhedenn die wij hier al een halve eeuw kennen, lijk t zijn definitieve naam te 
hebbenn gekregen met verwijzing naar de al even unieke waterstaathuishouding. Het 
poldermodell  is strikt genomen een vorm van overleg en besluitvorming op topni-
veauu met de Sociaal-Economische Raad, de Stichting van de Arbeid, de vakbewe-
ging,, de werkgeversorganisaties en een deel van het kabinet als hoofdrolspelers. In 
dee praktijk is er sprake van een grotere impact, omdat er veel historische en cultu-
relee aspecten aan het model kleven, die ook elders in de samenleving aanwijsbaar 
zijn.. Het poldermodel staat dus niet alleen voor economische besturing of econo-
mischee besluitvorming, het is ook een type politieke cultuur of ondernemingscul-
tuurr dat bij Nederland past. Met betrekking tot de Nederlandse c.q. Noordwest-
Europesee ondernemingscultuur spreekt Trompenaars (1995) van de Eiffeltorencul-
tuur:: rationeel, open en centralistisch. 

Dee voornaamste kenmerken van het poldermodel laten zich als volgt samenvat-
tenn (Vos en Van den Toren 1997). Een diep geworteld en wijd verbreid vertrouwen 
inn de verzorgingsstaat onder de bevolking. Een politiek spectrum dat alle kleuren 
vann de regenboog kent, bij een traditie van geleidelijk wisselende coalitieregeringen, 
zonderr polariteit van arbeiderspartijen versus ondernemerspartijen. Een overheid 
diee bereid is om te luisteren naar belangenorganisaties alvorens besluiten te nemen. 
Belangenorganisatiess die weliswaar een eigen besluitvorming kennen, maar waar 
tochh het belang van samenwerking wordt ingezien. Een bedrijfsleven dat beseft hoe 
kleinn de thuismarkt is en een goed oog heeft voor de internationale omgeving, voor 
anderee culturen en voor de pluriformiteit in eigen land. Een weinig dogmatische, 
alss vernieuwend bekendstaande vakbeweging. Een goede en op termijn gegroeide 
verstandhoudingg tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties. En ten slotte 
dee bereidheid van politieke partijen, werkgevers en vakbeweging om daadwerkelijk 
inn te grijpen en te reorganiseren bij gebleken falen van de verzorgingsstaat met re-
spectt voor de goede kanten van diezelfde verzorgingsstaat. 

Opp het poldermodel bestaat op dit moment betrekkelijk weinig kritiek. Het suc-
cess van het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid sinds circa 1995 
gevenn daar ook niet veel aanleiding voor. Bovendien is het poldermodel mijns in-
zienss een plastisch model, dat gemakkelijk kan worden aangepast en waar men ei-
genlijkk niet tegen kan zijn, zelfs al zijn er bedenkingen op deelterreinen. In de ja-
renn zeventig en tachtig was de oppositie tegen het Nederlandse systeem van arbeids-
verhoudingenn veel krachtiger, met dien verstande dat het debat in de jaren zeventig 
voorall  van links kwam en in de jaren tachtig van rechts. 

Aann het eind van de jaren zestig groeide de kritiek op de Nederlandse arbeidsver-
houdingen.. Deze kritiek werd gevoed door een toenemende strijdvaardigheid bin-
nenn de vakbeweging en meer algemeen door de behoefte aan verdergaande democra-
tiseringg van de samenleving. Peper (1973) sprak in dit verband over een 'conflictmo-
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del',, ter onderscheid van het vigerende 'harmoniemodel', en voorzag dat de partij-
enn op zeker moment weer bij elkaar zouden komen in een 'coalitiemodel\ Een de-
cenniumm later werd het debat ingezet door neoliberale economen. Van die kant be-
stondd kritiek op het systeem van loonvorming (de koppeling tussen lonen en uitke-
ringen,, het wettelijk minimumloon en het algemeen verbindend verklaren van CAO'S). 

Omdatt er bovendien weinig beweging bleek te zijn in de arbeidsverhoudingen, 
kreegg de overlegeconomie het predikaat 'stroperigheid' en het belangrijkste gremi-
um,, de Sociaal-Economische Raad, moest het ontgelden. Deze kritiek bereikte zijn 
hoogtepuntt begin jaren negentig. 

Anderee economen, arbeidssociologen en -juristen namen het juist op voor de 
overlegeconomiee en benadrukten het belang van de neocorporatistische samenwer-
king.. Wel werd kritiek geleverd op de lage arbeidsparticipatie in Nederland (Weten-
schappelijkee Raad voor het Regeringsbeleid 1990), op de te nauwe samenwerking 
vann werkgevers- en werknemersorganisaties in de besturing van de sociale zekerheid 
(Parlementairee Enquêtecommissie 1993) en op het gebrek aan beroepsmobiliteit. 
Zowell  de neoliberale als de neocorporatistische critici - zoals ik ze verder zal noe-
menn - onderstreepten de behoefte aan meer dynamiek in de bedrijven en meer flexi-
biliteitt in de regelgeving. Van neoliberale zijde werd voornamelijk gepleit voor min-
derr regelgeving of deregulering, de neocorporatisten pleitten voor andere regelge-
ving.. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de laatste groep het debat gewonnen heeft. 

Opp deze plaats gaat de belangstelling uit naar de arbeidsverhoudingen van de 
toekomst.. De neoliberale economische theorievorming, gevoed vanuit de Angel-
saksischee landen, heeft een grote impact gehad op de verhoudingen rond 1980. Eco-
nomischee stagnatie viel toen samen met een ver doorgevoerde reguleringseconomie. 
Hett was bijvoorbeeld een dankbare job voor de neoliberale school om de haperen-
dee economie van Groot-Brittannië in de jaren tachtig te vergelijken met de opko-
mendee Aziatische tijgers. Uitgeklede sociale wetgeving, beperkte budgetten voor de 
overheidd en beteugeling van de vakbondsinvloed werden in die tijd gepresenteerd 
alss werkzaam recept dat wereldwijd zou helpen. In de Nederlandse samenleving 
heeftt de neoliberale school zeker voor een schokeffect gezorgd, maar van een blij-
vendee invloed op de arbeidsverhoudingen is geen sprake. Voor een minder schoks-
gewijzee bijsturing, bijvoorbeeld door het vervangen in plaats van schrappen van ver-
ouderdee regelgeving, bestaat in de neoliberale traditie weinig belangstelling. Neo-
liberalee theorie is vooral geïnteresseerd in de uitkomst van economische inspanning, 
maarr schiet te kort bij het verklaren van de processen die aan dit resultaat ten grond-
slagg liggen. Voor een studie naar de arbeidsverhoudingen is het proces echter niet 
minderr belangrijk dan het resultaat. Daarom is neoliberale economie geen geschikte 
theoriee voor onderzoek naar de arbeidsverhoudingen. 

Onderzoekk in de neocorporatistische traditie gaat gewoonlijk over de machts-
balanss tussen economische belangengroepen onderling en hun gezamenlijke in-
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vloedd op de staat. Het ontstaan van regelgeving en besturingsprocessen is meestal 
eenn resultante van deze machtsbalans. Andere machtsverhouding en andere bestu-
ringg van de samenleving zijn van invloed op de economie, zoals de economie ook 
dee machtsverhouding kan beïnvloeden. De restauratie van de verzorgingsstaat die 
inn de meeste Europese landen in volle gang is, valt dan ook uitstekend te analyse-
renn met behulp van neocorporatistische theorie. Bestudering van de machtsbalans 
tussenn de werkgeverspartij, de werknemerspartij en de overheid is verhelderend. Ver-
gelijkingenn tussen landen, vergelijkingen naar onderwerp of tijdvak leveren daarbij 
overvloedigg materiaal op. Zo zien we in de Franse traditie werknemers en werkge-
verss elkaar hevig bestrijden, terwijl de overheid de gewoonte heeft om zelf te be-
slissenn zonder een klimaat van overleg te creëren. In Duitsland zien we vaak het om-
gekeerde:: machtige vakbonden en werkgeversorganisaties houden de overheid lie-
verr op afstand. 

Inn Nederland zijn de partijen daarentegen bereid om van elkaar te leren en samen 
naarr nieuw beleid te zoeken, ook al komt men daarbij soms ver van de eigen oor-
sprongg af. Men kan zich afvragen waardoor het evenwicht tussen de drie partijen tot 
standd komt en in stand kan blijven. Waarom stuurden de Nederlandse werkge-
versorganisatiess begin jaren tachtig niet aan op een definitieve breuk met de toen 
verzwaktee vakbonden? Partijen houden kennelijk in hun onderlinge betrekkingen 
rekeningg met het gedrag op langere termijn van de derde partij. Visser en Hemerijck 
(1998)) stellen in navolging van Scharpf dat de Nederlandse werkgevers- en werkne-
mersorganisatiess handelen 'in de schaduw van de overheid'. Kennelijk gaven de 
werkgeverss in 1982 de voorkeur aan een akkoord met de vakbonden in plaats van 
mett de werkgeversgezinde regering. Kennelijk zijn de vakbonden op dit moment 
eerderr geneigd om coalities te sluiten met VNO-NCW dan met het paarse kabinet c.q. 
mett de linkse meerderheid in de Tweede Kamer. Door al te nadrukkelijk samen te 
werkenn met de meest nabije partner, dat is onder wisselende omstandigheden de 
overheid,, zou de verhouding met de tegenpartij voor lange tijd verstoord kunnen 
worden.. Volgens deze zienswijze is er een dominante, zij het minder opvallende rol 
weggelegdd voor het kabinet. Dit is een van de hoofdlijnen van het poldermodel. Het 
komtt er niet alleen op aan hoe de werkgevers- en werknemerspartij met elkaar om-
gaan,, het komt er ook op aan hoe de overheid met beide andere partijen omgaat. 

Inn de neocorporatistische traditie is echter weinig belangstelling voor dynami-
schee processen binnen bedrijven, verenigingen, belangengroepen, gezinnen enz. 
Daarvoorr is de blik teveel gericht op institutionele ontwikkelingen zoals wetgeving 
enn overlegprocedures. Enkele voorbeelden uit de actualiteit van de arbeidsverhou-
dingenn kunnen dit verduidelijken. Zowel neoliberale als neocorporatistische onder-
zoekerss hebben zich nadrukkelijk laten gelden in het debat over (de afschaffing van) 
hett wettelijk minimumloon en het algemeen verbindend verklaren van CAO'S. Het-
zelfdee kan gezegd worden over (het blokkeren van) de collectieve arbeidsduur-

319 9 



verkorting.. Over (de restauratie van) de sociale zekerheid, de besturing van de ar-
beidsvoorzieningg en de Wet Flexibiliteit en Zekerheid worden voornamelijk gelui-
denn gehoord uit de neocorporatistische school. Dit zijn dan ook uitgesproken voor-
beeldenn van een institutionele benadering: regelgeving, overleg tussen sociale part-
nerss en besturingsvraagstukken. Maar zaken die wat dieper in de onderneming, in 
dee vakverenigingen of in de huishoudens spelen, beroeren noch de neoliberale, noch 
dee neocorporatistische school. Werkdruk, deeltijdarbeid, beroepskwalificatie, em-
ployability,, arbeid en zorg, loopbaanonderbreking, ethisch of groen ondernemen 
enn werknemersparticipatie trekken wel de belangstelling van sociaal-culturele on-
derzoeksinstituten,, maar worden kennelijk niet als wezenlijk gezien voor de arbeids-
verhoudingen.. Onderwerpen als de loonvorming binnen de onderneming (pres-
tatiebeloning,, de CAO a la carte) of de gevolgen van de 24-uurseconomie roepen wel 
economischh debat op, maar dringen toch (te) langzaam door tot de leer der arbeids-
verhoudingen.. Hetzelfde kan worden gezegd over de strategieën van vakbonden en 
werkgeversorganisaties. . 

Dee overlegeconomie kan stand houden als aan twee voorwaarden wordt voldaan: 
dee betrokken partijen moeten de bereidheid hebben om samen te werken en ze moe-
tenn beschikken over draagvlak of legitimiteit in de samenleving. Hoe groter het suc-
cess van de overlegeconomie, des te verleidelijker het is om onderzoek te doen naar 
dee eerste voorwaarde en de tweede uit het oog te verliezen. Het ontbreken van draag-
vlakk of legitimiteit kan echter verschillende vormen aannemen (figuur E.I). Een 
hoofdbestuurr van een vakbond kan onvoldoende draagvlak hebben in de eigen or-
ganisatie,, zoals de organisatie als geheel ook aansluitingsproblemen kan hebben in 
dee bedrijven of onder werknemers. Naarmate de kloof tussen organisaties en men-
senn breder wordt, verliest een topstructuur zijn gezag. Onbekendheid met de oor-
zaakk van de verwijdering zal de kloof bestendigen. Er zijn dan ook goede argumen-
tenn om dynamische processen van onderop nadrukkelijker in de leer der arbeids-
verhoudingenn te betrekken. 

LEGITIMITEITSPROBLEEM M 

Leidingg van organisaties heeft onvoldoende 
gezagg in eigen kring 

Verzwakkendee marktpositie van de 
organisaties s 

Uitblijvenn van beleidsvernieuwing binnen 
dee organisaties 

VERSCHIJNINGSVORM M 

Democratiseringsacties,, spontane stakingen, 
nieuwee organisatievormen 

Besluitvormingg vindt (uiteindelijk) 
plaatss door de overheid 

Overlegeconomiee verliestt haar sturende rol 

FiguurFiguur Ei LegiümiteitsprobUmen van vertegenwoordigende organisaties op het 

terreinterrein van de arbeidsverhoudingen 
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Hett ontbreken van gezag aan de toppen van de organisaties die de overlegeconomie 
steunenn kan het einde van een corporatieve economie betekenen. In Nederland is 
hett nooit zover gekomen. Wel hebben zich breuken voorgedaan, zoals in 1973, toen 
dee leiding van het N W niet wilde toegeven aan de eisen voor een grotere autono-
miee van de aangesloten bonden. Dikwijl s wordt geprobeerd om de naoorlogse ge-
schiedeniss te verdelen in tijdvakken waarin een meer centralistische koers gevaren 
werdd en tijdvakken van decentralisatie. Centralisatie en decentralisatie wordt ge-
zienn als een slingerbeweging, waarbij de beweging naar centralisatie wordt be-
schouwdd als (herbevestiging van de neocorporatistische verhoudingen. Erg zinvol 
zijnn deze analyses niet, omdat krachtige signalen voor decentraal overleg dikwijl s 
ookk gesteund werden door de toppen van de organisaties en (achteraf) het begin 
vormdenn van een nieuwe periode van krachtig centraal bestuur. Zo gaven de vak-
bewegingg onder leiding van Wim Kok en de werkgeversorganisatie onder leiding 
vann Chris van Veen in 1982 een signaal voor decentralisatie met het sluiten van een 
belangrijkk centraal akkoord. Zo werd in 1995 sterk en in het openbaar getwijfeld 
aann de rol en betekenis van topoverleg, terwijl juist in de tweede helft van de jaren 
negentigg veel bereikt werd op centraal niveau, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de 
drukkee agenda van de Stichting van de Arbeid (Stichting van de Arbeid 1993) in 
combinatiee met de vernieuwing van de sociale wetgeving sinds 1994. 

Ledenverliess bij vakbonden betekent eveneens een ondergraving van de overleg-
economie.. De meeste vakbonden in Europa hebben ernstig ledenverlies geleden aan 
hett begin van de jaren tachtig. In sommige, met name Zuid-Europese landen is de 
vakbewegingg vrijwel van de kaart verdwenen en kan niet meer van een overlegeco-
nomiee gesproken worden. In Noord-Europa konden de vakbonden in de jaren ne-
gentigg goed maken wat zij daarvoor hadden verloren. Het is een slecht signaal dat 
dee Nederlandse vakbeweging er na 1997 niet in geslaagd is om aansprekende groei-
cijferss te behalen, gelet op de sterke banengroei. Zorgelijk is de dalende organisa-
tiegraadd onder jongeren. Een ander probleem is de zwakke positie van de vakbewe-
gingg in het snelst groeiende deel van de dienstensector. 

Waarr vakbonden afwezig zijn, is het vaak de overheid die voor de regelgeving zorgt, 
somss tegen de zin van de vakbeweging, soms om vakbonden en werknemers in klei-
nee bedrijven te beschermen. In een deel van de marktsector zijn de vakbonden al-
leenn in staat om CAO'S af te sluiten dankzij de overheid en het instrument van alge-
meenn verbindend verklaren. Met andere woorden, het draagvlak van de vakbewe-
gingg is in sommige bedrijfstakken te klein. Dit probleem wordt urgenter naarmate 
dee sectoren die het betreft groter worden en dat is de laatste jaren het geval. De over-
heidd kan een sturende of vanuit de organisaties bezien ondersteunende rol vervul-
len,, zoals dat bijvoorbeeld ten aanzien van de uitzendbranche is gebeurd met de 
Wett Flexibiliteit en Zekerheid. Maar voor het overige moeten de belangenorgani-
satiess zelf strategisch te werk gaan en keuzes maken. 
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Onderzoekk naar vernieuwing in bedrijven, op de arbeidsmarkt, binnen belangen-
organisatiess is onmisbaar voor de leer der arbeidsverhoudingen. In de jaren negen-
tigg hebben de Nederlandse vakbonden en werkgeversorganisaties zich ingespannen 
omm oude dogma's te overwinnen. Een minder dure en minder centraal gestuurde 
socialee zekerheid, maar dan wel preventief beleid binnen de bedrijven. Korter wer-
ken,, maar wel flexibel werken. Erkenning van uitzendbureaus, maar dan wel nor-
malee arbeidsverhoudingen in de uitzendbranche. Inzetbaarheid van werknemers op 
meerderee plaatsen in de onderneming, maar dan wel scholing. Stuk voor stuk zijn 
hett thema's die in de jaren tachtig reeds aandacht vroegen, maar die toen onbespreek-
baarr waren. 

Hett feit dat de Nederlandse overlegeconomie in de jaren negentig haar bedding 
heeftt teruggevonden, is mede te danken aan de vernieuwingsbereidheid binnen de 
belangenorganisaties.. De vraag is echter of deze organisaties in staat zullen zijn om 
tee blijven vernieuwen. De ontwikkelingen op de markt, in het arbeidsproces en op 
cultureell  gebied gaan zo snel dat vakbonden en werkgeversorganisaties soms teke-
nenn van onbestuurbaarheid vertonen. Aan de ene kant moet gereageerd worden op 
signalenn uit de samenleving, aan de andere kant moeten de organisaties ook leden 
werven,, opleiden en aan zich binden. De eis van innovativiteit, vernieuwen onder 
tijdsdruk,, lijk t zich aan het eind van de jaren negentig scherp af te tekenen. Als de 
organisatiess niet aan deze eis kunnen voldoen zal het poldermodel niet helpen. Het 
gevaarr bestaat namelijk dat concurrenten op deelgebieden, zoals adviesbureaus, 
rechtsbijstandskantorenn en uitgeverijen, wezenlijke taken van vakbonden en werk-
geversorganisatiess overnemen. Uiteindelijk zullen deze concurrerende organisaties 
ookk een coördinerende rol opeisen en macht vormen, tegenover de overheid of sa-
menn met de overheid. Het poldermodel lijk t daartegen niet bestand en wordt een 
machtt zonder markt. 

Inn navolging van Reynaerts (1985) kan ook op dit moment gesproken worden 
overr kantelende arbeidsverhoudingen. Naar zijn oordeel waren de jaren zestig wa-
renn voor de vakbeweging, de jaren zeventig voor de overheid, de jaren tachtig voor 
dee ondernemers. Volgens mij waren de jaren negentig net als de jaren vijfti g voor 
dee overlegeconomie. Het ziet ernaar uit dat de overheid de komende jaren meer ini-
tiatiefnaarr zich toetrekt. De politiek heeft in de tweede helft van de jaren negentig 
all  veel meer initiatief genomen dan in de jaren daarvoor, getuige de vele nieuwe re-
gelgevingg op sociaal gebied. De krapper wordende arbeidsmarkt en de afnemende 
consensuss in de samenleving kunnen het primaat van de politiek nog verder bena-
drukken.. Vanuit de optiek van innovatie lijk t dit niet onvoordelig voor de organi-
satiess van werkgevers en werknemers. 

Ookk voor het onderzoek naar de arbeidsverhoudingen kan dit gunstig zijn. In 
hett debat over de arbeidsverhoudingen heeft het neocorporatistische model de kri-
tiekk van zowel linker- als rechterzijde weten te weerstaan. Vooral de laatste jaren is 
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hett debat echter voornamelijk gericht op institutionele ontwikkelingen en is er te 
weinigg belangstelling voor dynamische processen van onderop, zoals binnen be-
drijven,, verenigingen, belangengroepen en huishoudens. In mijn studie wordt de 
arbeidsvoorwaardenvormingg niet in de eerste plaats bezien vanuit het coalitiege-
dragg van de verschillende partijen, maar vanuit de vernieuwing van de arbeidsorga-
nisatiee en de persoonlijke levenssfeer van werknemers. Doordringen tot de keuzes 
waarr huishoudens, bedrijven of vakbonden voor staan, maakt het onderzoek naar 
dee arbeidsverhoudingen interessant. Kennis verzamelen over deze processen onder-
steuntt de sociale innovatie, dat wil zeggen vernieuwing van sociaal beleid onder 
tijdsdrukk Dat is hard nodig, omdat het ook in de arbeidsverhoudingen steeds meer 
aankomtt op snel reageren. 
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