
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Strategische Arbeidsvoorwaardenvorming

Korevaar, K.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Korevaar, K. (2000). Strategische Arbeidsvoorwaardenvorming. [, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/strategische-arbeidsvoorwaardenvorming(a164825d-4641-4911-ba03-6a348e7bbfe6).html


Noten n 

i.. In deze studie wordt de naam Industriebond FNV gebruikt voor alle 

gebeurtenissenn en beleidsdocumenten die gedateerd zijn voor i februari 1998, 
dee datum waarop FNV Bondgenoten van start is gegaan. Datzelfde geldt voor 
dee FNV Dienstenbond, de Voedingsbond FNV en de Vervoersbond FNV. 
Alleenn als het de leesbaarheid ten goede komt, wordt gesproken van FNV 
Bondgenoten,, ongeacht de datum waarop de passage betrekking heeft. 

2.. Groepsgesprek in het kader van deze studie op 8 mei 1998. 
3.. Deze notitie, Besturing bond, was een van de voorlopers van het omvangrijke 

vernieuwingsprogrammaa van de toenmalige Industriebond FNV dat later de 
titell  Vereniging 2000 zou krijgen. 

4.. Deze studie werd afgesloten op 30 september 1998. 
5.. Jaarverslag VNCI, 1995. 

6.. VNCi-symposium, 15 oktober 1997. 
7.. Industriebond FNV, Notitie chemie 1997. 
8.. Industriebond FNV, Notitie chemie 1997. 

9.. Gesprek met L. van der Kallen, B. van den Boorn en A. Pronk, kaderleden 
vann FNV Bondgenoten, over de toekomst van het operatorvak en het 
arbeidsvoorwaardenbeleidd als onderdeel van deze studie. Het gesprek vond 
plaatss op 21 april 1998. 

10.. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 
11.. Gesprek met A. Verhoeffen B. Krot over de arbeidsverhoudingen en de 

positiee van de AWVN in het kader van deze studie. Het gesprek vond plaats 
opp 20 maart 1998. 

12.. Onderstaande passages zijn gebaseerd op de jaarlijks verschijnende CAO-
evaluatiee van de Industriebond FNV, respectievelijk FNV Bondgenoten. 

13.. Deze passage is gebaseerd op verschillende advieswerkzaamheden voor 
kadergroepenn en bestuurders bij Akzo, respectievelijk Akzo Nobel van 1990 
tott en met 1998. De belangrijkste was deelname aan de paritaire werkgroep 
arbeidstijdenn I994_i995> waarin het CAO-akkoord van 1995 werd voorbereid. 

14.. Industriebond FNV, Handboek arbeidstijdverkorting AKZO, 1983. 
15.. Industriebond FNV, Werk in uitvoering, arbeidstijdverkorting bij AKZO, 1984. 

16.. In de papierindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en de grafische 
industriee slaagde de vakbeweging er wél in om een werkweek van 36 uur af 
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tee spreken in 1986. Zonder noemenswaardige concessies te doen op het 

gebiedd van flexibilisering. 

17.. Verslagen werkgroep arbeidstijdpatronen Akzo Nobel 1994-̂ 995

18.. Protocol werkgelegenheid. Akzo Nobel Nederland bv en vakbonden 1995. 
19.. Arbeidsduurdifferentiatie & flexibele werktijden. Evaluatie van 124 

experimentenexperimenten bij Akzo Nobel. Akzo Nobel 1997. 
20.. Gesprek met L. van der Kallen, B. van den Boorn en A. Pronk op 21 april 

19988 in het kader van deze studie. 
21.. Gesprek met B. Roodhuizen, onderhandelaar met Akzo Nobel voor FNV 

Bondgenoten,, in het kader van deze studie op 12 februari 1998. 
22.. Over wegen naar morgen. Congresvoorstellen. Industriebond FNV, maart 1995. 
23.. Overdrachtsdocument Vereniging 2000 voor de procesindustrie. Januari 1998. 
24.. Gesprek met L. van der Kallen, B. van den Boorn en A. Pronk op 21 april 

19988 in het kader van deze studie. 
25.. Bedrijfsbezoek Industriebond FNV augustus 1997. 
26.. Management by roles. Dupont 1995. 
27.. Toekomst voor taakgroepen. Zes jaar praktijkervaring in industrie en 

dienstverlening,dienstverlening, NIA TNO en AWVN 1997. 

28.. Deze studie werd afgesloten op 30 september 1998. 
29.. Voor een nauwkeuriger grens tussen metaal- en elektrotechnische industrie 

enn metaal- en technische bedrijfstakken zie hoofdstuk 4. 
30.. Bedrijfstak metaalindustrie. Basis & Beleid Organisatieadviseurs, Utrecht 

1997. . 
31.. FME-CWM, Landelijk arbeidsvoorwaardenonderzoek 1996/1097. 
32.. FME-CWM Conjunctuurenquête 1997. Dit betreft een onderzoek onder leden 

vann FME-CWM, dat wil zeggen 2300 bedrijven met in totaal 265.000 
werknemerss plus 65.000 'tijdelijke' werknemers. 

33.. In paragraaf 7.4 wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van de 
omschakelingg in een toeleveringsbedrijf voor metalen componenten: Holec 
Algemenee Toelevering. 

34.. Interview met G. Dorr (Stork), T. Vlemmix (DAF Trucks), R. Bellefroid 
(Nedcar)) en C. van Zanten (Gispen), kaderleden FNV Bondgenoten, op 
88 mei 1998. 

35.. Discussienota CAO Metalelektro. Industriebond FNV, oktober 1995. 
36.. Gesprek in het kader van deze studie op 19 mei 1998. 
37.. Bedrijfstakverkenning metaalindustrie, 1997. 
38.. Basis & Beleid Organisatieadviseurs 1997. 
39.. CWM (Contactgroep van Werkgevers in de Metaalindustrie) was 

oorspronkelijkk een contactgroep van ontevreden werkgevers, die vreesden dat 
inn de op te richten FME - destijds een bundeling van diverse 
werkgeversorganisatiess - geen aandacht zou zijn voor de kleine bedrijven. 
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40.. Gesprek met A. Kraaijeveld en G. van Daalen, directeur sociale zaken 
FME-CWM,, op 4 augustus 1998. 

41.. Zie hoofdstuk 4 voor een vergelijking tussen beide CAO'S. 

42.. CAOvoorstelien van de Vereniging f ME. Zoetermeer, 5 maart 1991. 
43.. CAO-voorstellen van de VerenigingFME. Zoetermeer, 27 januari 1993. 

44.. Protocol ipp$. Resultaat bereikt in de CAO-onderhandelingen in de metaal- en 
elektrotechnischee industrie, Zoetermeer, 26 april 1993. 

45.. Voorstellen van de Vereniging FME-CWM tot wijziging van de CAO in de metaal-

enen elektrotechnische industrie. Zoetermeer, 25 april 1996. 
46.. Volgens gegevens van het o&o-fonds metalelektro. 

47.. Voorstellenbrieven van de Industriebond FNV 1991,1993,1994,1996. 

48.. Protocol. Principe-overeenkomst CAO Metaal- en elektrotechnische industrie. 

Zoetermeer,, 10 september 1996. 
49.. Deze passage is gebaseerd op verschillende advieswerkzaamheden voor 

kadergroepenn van Stork. Het belangrijkste contact ging over 
werkgelegenheidd in 1993 en 1996. 

50.. Vergelijk HJ. Norbeck (1998). 
51.. Deze passage is gebaseerd op verschillende adviesdiensten aan de kadergroep 

vann Nedcar. Het belangrijkste contact ging over uitzendwerk in 1996-1997. 
522 Deze passage is gebaseerd op adviesdiensten aan de kadergroep van DAP. 

Dee belangrijkste was deelname aan een paritaire werkgroep ter bemiddeling 
overr de werktijden in het najaar van 1997. 

53.. Zie paragraaf 2.7. 
54.. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 
55.. Deze studie werd afgesloten op 30 september 1998. 
56.. Om voor de hand liggende reden wordt de bedrijfstak nogal eens 

aangesprokenn met de naam 'kleinmetaaT ter onderscheid van de 
'grootmetaal'' (metaal- en elektrotechnische industrie). Jarenlang was de 
officiëlee naam 'metaalnijverheid'. In 1999 kozen de werkgeversorganisaties en 
dee vakbonden voor de benaming 'metaal- en technische bedrijfstakken', 
kortwegg 'metaal en techniek'. Deze benaming wordt ook hier aangehouden. 

57.. Mn-services is het uitvoerend dienstenbedrijf van de Stichting MTB 
Samenwerkendee Metaal- en Technische Bedrijfstakken), het platform van 
werkgevers-- en werknemersorganisaties. 

58.. Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van Rapportage marktverkenning 

metaalnijverheidmetaalnijverheid in opdracht van Industriebond FNV. Basis & Beleid 
Organisatieadviseurs,, 1996. 

59.. Alleen TBI Holding (ex-OGEM) en Imtech (ex-Internatio-Müller) hebben nog 
wortelss in de roemruchte geschiedenis van de herstructurering van de 
Nederlandsee kapitaalgoederenindustrie. 
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6o.. Volgens een onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken, geciteerd 
inn Rapportage marktverkenning metaalnijverheid in opdracht van Industriebond 
FNV,FNV, 1996.61. Metalelektro-cluster, ESB/TNO 1995, geciteerd in Rapportage 

marktverkenningmarktverkenning metaalnijverheid in opdracht van Industriebond FNV, 1996. 
62.. Jaarlijkse werkgelegenheidsenquête onder leden van de BOVAG/FOCWA, 

geciteerdd in Rapportage marktverkenning metaalnijverheid in opdracht van 
IndustriebondIndustriebond FNV, 1996. 

63.. Tijd voor een nieuwe auto? Onderzoek naar werktijden in de garagebranche. 
Industriebondd FNV, 1996. 

64.. Het CBS (1997) schat het aantal betaalde overuren in de totale industrie over 
langeree tijd gemeten op één uur per werknemer per week, in de kleine 
metaalbedrijvenn op twee a drie uur. Dat is veel omdat niet alle bedrijven en 
ookk niet alle werknemers overwerken. In de piekbedrijven zijn periodes met 
twintigg of dertig overuren voor bepaalde vaklieden geen uitzondering. 

65.. Gesprek met R. Kleine en J. Fuit op 22 september 1998 in het kader van deze 
studie. . 

66.66. Onderzoek Industriebond FNV: opvattingen van leden en niet-leden. 
Leeuwendaall  Advies BV, 1991. 

67.. Arbeidsorganisatie en vakbeweging. Industriebond FNV, 1992. 
68.. Bedrijfsgroep metaalnijverheid. Rapportage aan het hoofdbestuur 

Industriebondd FNV, november 1997. 
69.. Focusgroep-onderzoek. Industriebond FNV, 1996. 
70.. Schriftelijke raadpleging voorstellen CAO metaalnijverheid Industriebond FNV, 

155 november 1994. 
71.. Bedrijfsgroep metaalnijverheid. Rapportage aan het hoofdbestuur 

Industriebondd FNV, 1997. 
72.. Gesprek met A. Jongbloed op 19 augustus 1998 in het kader van deze studie. 
73.. Interne berekeningen van FNV Bondgenoten, gebaseerd op CAO-analyse. 
74.. Bedrijfsgroep metaalnijverheid. Industriebond FNV, 1997. 
75.. Gesprek op 21 augustus 1998 in het kader van deze studie. 
76.. Wijzigingsvoorstellen CAO. Industriebond FNV, 15 november 1994. 
77.. Resultaten CAO-besprekingen in de metaalnijverheid1992. Rijswijk, 23 april 

1992. . 
78.. Resultaten van besprekingen aangaande collectieve WAO reparatie in de 

metaalnijverheidmetaalnijverheid mei 1993. Rijswijk, 7 mei 1993. 
79.. Deze afspraak is vastgelegd in het B-gedeelte van de CAO. 
80.. Bedrijfsgroep metaalnijverheid Industriebond, 1997. En: Concept Jaarplan 

1998.1998. Industriebond FNV, 1997. 
81.. Bedrijfsgroep metaalnijverheid, 199J. 
82.. Dit onderzoek werd afgesloten op 1 januari 1999. 
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83.. Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid: De Nederlandse bouw 

internationaalinternationaal vergeleken, ip$$. 

84.. Zie hoofdstuk 4 van deze studie. 

85.. EIB, Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid in ippó. 

86.. EIB, De bouwbedrijven in ippó. 

87.. Exclusief het schildersbedrijf, inclusief werklozen van nul tot zes maanden. 

88.. Vergeleken met het buitenland kent de Nederlandse bouw echter een hoge 
concentratiegraad.concentratiegraad. Nederland deelt met Denemarken de derde plaats; alleen 
inn Frankrijk is het marktaandeel van de top-vier groter dan in Nederland. 
EIB,, De Nederlandse bouw internationaal vergeleken, 1995. 

89.. EIB, Uitbesteding door hoofdaannemers, 1997 

90.. Toeleveranciers zijn bedrijven die volgens de CBS-indeling niet tot de bouw 
behoren,, in tegenstelling tot onderaannemingsbedrijven die wél tot de 
bouwnijverheidd behoren. 

91.. EIB: Toeleveranciers en nieuwe materialen in de bouw, 1996. 
92.. EIB, Bouwen, een technisch en economisch proces, 1996:19. 
93.. EIB, Bouwen, een technisch en economisch proces, 1996. 
94.. Gesprek op 1 september 1998 in het kader van deze studie. 
95.. De loonstructuur in de bouw is zeer specifiek. Er was jarenlang sprake van 

betrekkelijkk lage CAO-lonen, die in de praktijk werden aangevuld met vaste of 
variabelee toeslagen. Het probleem van deze toeslagen was dat zij niet werden 
verwerktt in het vakantiegeld, in de ww-rechten, de pensioenopbouw enz. 
Bovendienn bleek in de jaren 1980-1984 plotseling de conjunctuurgevoeligheid 
vann de lonen: veel bouwvakkers ontvingen bijvoorbeeld bij de aanvang van 
eenn nieuw project een lagere toeslag dan zij gewend waren. Vanaf 1984 maakt 
dee bouwvakbeweging zich sterk voor Vast overeengekomen' lonen, die geheel 
wordenn meegeteld in de secundaire arbeidsvoorwaarden. 

96.. Al in 1987 ging 6% van de werkdagen verloren door ziekte, 24% door 
invaliditeit,, 15% door werkloosheid en 3% door vorstverlet, te zamen 49% 
vann de arbeidscapaciteit. (Korevaar 1990:15). 

97.. De voorbereiding van de nieuwe CAO is in deze studie niet meer 
meegenomen. . 

98.. Gesprek op 15 september 1998 in het kader van deze studie. 

99.. Werkgeversnota arbeidsvoorwaardenbeleidippo. Den Haag, november 1989. 

100.. Bouw en houtbond FNV, De CAO voor het bouwbedrijf 1990. Grondslag voor een 

verantwoordelijkeverantwoordelijke bedrijfstak in een veranderende samenleving. Woerden, 8 
novemberr 1989. 

101.. Gesprek op 1 september 1998 in het kader van deze studie. 
102.. Congres van de Bouw en houtbond FNV 1997. 

103.. Gesprek met D. van Haaster en B. Visser, CAO-onderhandelaars van de Bouw 
enn houtbond FNV, op 8 juni 1998 in het kader van deze studie. 
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I04-- Dit hoofdstuk werd afgesloten op 30 oktober 1999, een jaar later dan de 
anderee sectorstudies. Reden hiervoor was de invoering van de Wet 
Flexibiliteitt en Zekerheid per 1 januari 1999, die een belangrijk stempel 
druktee op de arbeidsverhoudingen. 

105.. De cijfers in deze paragraaf zijn ondeend aan de jaarverslagen van de ABU. 
Hett NIPO verzamelt ieder kwartaal gegevens via de ABU bedrijven. Daarnaast 
verzameltt het CBS gegevens over de totale uitzendmarkt. De ABU gebruikt 
beidee soorten gegevens. 

106.. Industriebond FNV (1988), Uitzendwerk in de industrie. 

107.. Organisatie voor strategisch arbeidsmarktbeleid, Het arbeidsaanbod in ippS. 
1999. . 

108.. Arbeidsinspectie, Flexibilisering van de arbeid. Een onderzoek naar aspecten 
vanvan (interne) flexibilisering van bedrijven. 1997. 

109.. In 40 door FNV Bondgenoten afgesloten CAO'S geldt inmiddels de 
verplichtingg om uitzendkrachten te belonen conform de CAO van de inlener. 

110.. NiA TNO, Trends in arbeid: uitzendarbeid. 1998. 
in.. 'Randstad wil drie merken'. In: Flexmarkt, april 1999: 4. 
112.. Een uitvoeriger beschrijving van Stork Mobiel staat in hoofdstuk 3 van deze 

studie. . 

113.. Interview in het kader van deze studie op 28 juli 1999. 
114.. Gesprek in het kader van deze studie op 20 september 1999. 
115.. ABU Jaarverslag 1996. 
116.. Gesprek in het kader van deze studie op 8 oktober 1999. 
117.. ABU Jaarverslag 1997 en 1998. 
118.. Convenant d.d. 2 april 1996 tussen ABU, NBBU, Start, Dienstenbond CNV, 

FNVV Dienstenbond, De Unie en OVB. 

119.. Met dank aan Guus van Betten, CAO-onderhandelaar in de uitzendbranche 
sedertt 1986, die mij behulpzaam was bij de selectie van het uitvoerige CAO-
materiaal. . 

120.. Verwezen wordt naar de brief van de FNV van 21 januari 1990 waarin aan de 
ministerr van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd wordt de CAO voor 
uitzendkrachtenn niet algemeen verbindend te verklaren en naar de brief van 
dee minister aan de CAO-partijen van 25 juli 1990, waarin het positieve AW-
besluitt wordt toegelicht. 

121.. CAO Uitzendkrachten 1990. Zie ook: CAO Uitzendkrachten 1987-1988. 

122.. FNV Dienstenbond,, CAO-voorstellen voor 1991-1992. 
123.. Jaarplan 1999. 
124.. Gesprekken in het kader van deze studie op 20 september 1999. 
1255 Gesprek met W Plessen op 8 oktober 1999. 

126.. Gesprek in het kader van deze studie op 28 juli 1999. 
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127-- Gegevens en conclusies zijn ontleend aan diverse marketingrapporten van 
FNVV en FNV Bondgenoten. 

128.. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (1998) maakt gewag van een groei van 
hethet vrijwilligerswerk in Nederlandse verenigingen in de jaren negentig. 
Uitzonderingg zijn de vakbonden, waar het aantal personen dat 
vrijwilligerswerkk verricht, juist is gedaald. Dit gegeven was de aanleiding voor 
internn debat bij FNV Bondgenoten {FNVKader, juni 1999). 

129.. In Nederland geldt een CAO ook voor ongeorganiseerde werknemers en nadat 
dezee door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verbindend 
verklaard,, is ook voor ongeorganiseerde werkgevers en hun personeelsleden. 

130.. Evaluatie van het project FNV-Steunpunt voor Technologie (1987-1991): 
DeDe gids was zelfnog zoekende, Research voor Beleid 1992. 

131.. In dit boek zullen we kortheidshalve het begrip sociotechniek gebruiken. 
132.. Een uitgebreide beschrijving van het vakbondswerk bij Nedcar staat op 

blz.. 89 e.v. 

133.. Het betreft hier een project, opgezet in 1997 door het ministerie van 
Economischee Zaken in samenwerking met enkele grote ondernemingen. 

134.. In de industrie wordt gewoonlijk gesproken over 'consignatieverplichtingen. 
Eenn storingsmonteur heeft bijvoorbeeld één maal per drie weken 
consignatieplichtt en is dan oproepbaar voor werkzaamheden in de nacht of 
hethet weekend. De Arbeidstijdenwet en de meeste industriële CAO s stellen 
grenzenn aan de consignatieplicht. De CAO s zijn specifieker in hun 
formuleringenn dan de wet en regelen bovendien de beloning. 

135.. De Schalm, jaargang 1958. 
136.. VNO en NCW (1994), Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid1995. AWV, 

ArbeidstijdmanagementArbeidstijdmanagement in 199$ voor het voetlicht: kansen en bedreigingen. 

137.. Zie blz. 57 e.v. voor een beschrijving van de arbeidstijdverkorting bij Akzo 
Nobell  in 1994-1996. 

138.. International Metalworkers' Federation 1997 en European Foundation for 
thee Improvement of Living and Working Conditions 1993 en 1996. 

139.. Gerefereerd wordt aan discussies met Zweedse vakbondsbestuurders en 
voorall  aan langdurige gesprekken met de Zweedse journaliste Jeanette 
Herulffinn oktober 1996 over het beleid van de Nederlandse vakbeweging op 
hett terrein van flexibilisering. 

140.. Volgens prof. Hiroki Sato, sprekend namens de Japanse metaalvakbonden 
opp de International Metalworkers'Federation World Conference on working 
timee op 15 oktober 1997 in Tokio. 

141.. Watanaba verzorgde in 1994 en 1995 enkele lezingen voor Nederlandse 
vakbondsleden. . 

142.. IG Metall 199$ en 1995a. 
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143-- Gerefereerd wordt aan een beleidsconferentie van de IG Metall in Frankfurt 
opp 27 en 28 september 1995 waar de invoering van de 35 uur werd gevierd, 
voornamelijkk met debat over de invoering in de bedrijven. 

144.. Conferentie van de International Metalworkers' Federation van 15 en \6 
oktoberr 1997 in Tokio. 

145.. International Metalworkers' Federation 1995. 
146.. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de keuzes die worden gemaakt in a la carte-

modellen,, waarin de werknemer zelf een keuze mag maken tussen (kortere) 
werktijdenn en (extra) inkomen. 

147.. Zekerheid heeft meer componenten dan alleen vakmanschap of 
beroepskwalificatie.. Ook de gezondheid, de leeftijd en zelfs de burgerlijke 
staatt spelen een rol, om nog maar te zwijgen van economische voorspoed. In 
ditt hoofdstuk wordt alleen de relatie tussen zekerheid en beroepskwalificatie 
inn beschouwing genomen. 

148.. De problematiek van werknemers die er niet in slagen om vast werk te 
vindenn wordt in Nederland enigszins verhuld door de veel omvattender 
groepp flexwerkers. De flexwerkers, dat will  zeggen alle werknemers met een 
tijdelijkee of qua werktijd flexibele baan, vormen op zichzelf geen probleem. 
Veell  flexwerkers zijn starters op de arbeidsmarkt, jongeren die werk 
combinerenn met studie of personen die wat bijverdienen. Zij zijn niet 
allemaall  op zoek naar vast werk en als het zover komt, dan vinden de 
meestenn het wel. 

149.. Uit focusonderzoek van de Industriebond FNV uit 1996-1997 wordt 'onzeker-
heid'' het meest voorkomende probleem van werknemers genoemd. Daarbij 
iss een verschil te herkennen tussen de bedrijfstakken. In sectoren waar 
vroegerr een sterke en traditionele beroepszekerheid bestond (zoals de 
metaal),, wordt onzekerheid veel vaker genoemd dan in sectoren zonder enige 
traditiee op dit punt (zoals de schoonmaaksector). Afgaande op de feitelijke 
situatiee zou men veronderstellen dat de onzekerheid van schoonmakers 
groterr is dan die van metaalbewerkers. 

150.. Inzetbaarheid, verantwoordelijkheid van de werknemer of van de werkgever? 
UitgaveUitgave ter gelegenheid van de ledendag over arbeidsvoorwaardenvorming ipp8. 
Inleidingg van G. van Reenen, voorzitter van de AWVN. 

151.. Discussienota arbeidsvoorwaardenbeleid ipp8, Info Kader Special augustus 
1997.. Het betreft een uitgave van de vier vakbonden die op 1 februari 1998 
FNVV Bondgenoten zouden vormen. 

152.. FNV Bondgenoten, Investeren in mensen. CAO-nota. Februari 1998. 
153.. Stichting van de Arbeid: Werken aan je werkkring. 26 november 1996. 
154.. Het is overigens niet waar dat werknemers in Nederland nooit 'een stapje 

terugg doen' op oudere leeftijd. Zeer veel werknemers zijn gewend aan enige 
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vormm van toeslagen (ploegentoeslagen, overuren, prestatiebeloning, provisie). 
Ouderee werknemers zien vaak vrijwilli g van deze inkomensbestanddelen af 
enn kiezen zelf voor lichter en lager beloond werk. 

155.. VNO-NCW, Arbeidsvoorwaardenoverleg ipp8. December 1997: 22. 
156.. Galjaard deed in 1994 van zich spreken in een serie tv-gesprekken met de titel 

AlleAlle mensen zijn ongelijk. Hij benadrukte hierin de soms contraproductieve 
gelijkheidsidealenn in onder meer de opvoeding, de cultuur en het onderwijs. 
Mensenn moeten solidair zijn met erkenning van onderlinge verschillen in 
aanlegg en capaciteiten, aldus Galjaard (1994). 

157.. Het meritocratisch ideaal werd bepleit door de Franse denker Henri de Saint-
Simonn (1760-1825). In zijn werk wordt niet zozeer gepleit voor de democratie 
derr gelijkheid, maar voor democratie der getalenteerden (Fennema, 1995). 

158.. Een vorm van zeggenschap die zich mogelijk voor dit doel kan lenen, is de 
'sociocratie',, ontwikkeld door de Nederlandse ondernemer Endenburg. 
Sociocratiee is een getrapte vorm van zeggenschap, waarbij bedrij fscellen een 
eigenn vorm van besturing kennen en een afgevaardigde benoemen voor een 
hogerr echelon van besluitvorming. 

159.. Een goed voorbeeld van een solidariteitsonderneming is het Overijsselse 
installatiebedrijff  Breeman, waar overwegend lichamelijk gehandicapte 
monteurss werken. De innovatieve stijl van de onderneming en de hoge 
motivatiee van het personeel stellen het bedrijf in staat om tegen marktprijzen 
tee werken. 

160.. Als voorbeeld wordt verwezen naar banen voor enkele uren per week, waarop 
destijdss het wettelijk minimumloon nog niet van toepassing was, naar 
oproepcontractenn en thuiswerk. 

161.. Het akkoord van Wassenaar. Stichting van de Arbeid 1982. Dit akkoord gaat 
overr loonmatiging, winstherstel en decentralisatie. 

162.. Een nieuwe koers. Stichting van de Arbeid 1993. Hierin wordt de 'overlegagen-
da'' voor het verdere verloop van de jaren negentig vastgelegd op hoofdlijnen. 

163.. Inzetbaarheiden arbeidsvoorwaarden. Uitgave ter gelegenheid van de ledendag 

overover arbeidsvoorwaardenvorming ipp8. AWVN 1997. 

164.. Industriebond FNV, Samen meer kansen. 1997. 
165.. NW, NKV en CNV, Actieprogramma van de drie vakcentrales ipji-ipj^. 

166.. Dit is in grote lijnen al praktijk in de CAO voor de metaal- en 
elektrotechnischee industrie. 

167.. Dit is onder meer het geval bij Akzo Nobel en bij Unilever. 
168.. Dit is het geval in het personenvervoer en in de schoonmaakbranche. 

169.. In this respect, in trade union terms people speak of a 'social ANWB. The 
ANWBB is an automobile association with one million members. 
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