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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Hebben, in het licht van de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen, arbeid-en-

zorgonderwerpen aan belang gewonnen in collectieve onderhandelingen? In dit 

proefschrift wordt gezocht naar een antwoord op deze vraag, eerst door CAO’s te 

bestuderen, vervolgens door vakbondsagenda’s te analyseren en tot slot door te 

spreken met vakbondsonderhandelaars zelf. 

Zijn in CAO’s waar relatief veel vrouwen onder vallen veel arbeid-en-

zorgregelingen opgenomen? Stemmen vakbondsonderhandelaars de inhoud van 

hun agenda af op dit aandeel vrouwen? Maakt het verder uit of de CAO een on-

dernemings– of een bedrijfstak-CAO is, in welke sector de CAO wordt afgesloten, 

en hoeveel werknemers door de CAO gedekt worden? Laten vakbondsonderhan-

delaars zich bij het bepalen van arbeid-en-zorgitems op hun agenda leiden door 

centrale aanbevelingen, door het bestaan van aanwezige arbeid-en-

zorgregelingen in een voorgaande CAO, of door welke ideeën collega vakbonds-

onderhandelaars hebben over arbeid en zorg? In hoeverre speelt het afgesproken 

loonsverhogingpercentage een rol, en of de vakbondsonderhandelaar een man of 

een vrouw is? 

In het empirische gedeelte van het onderzoek zijn eerst 769 CAO’s uit de DUCA-

DAM Dataset onderzocht, waarna 278 FNV-vakbondsagenda’s (zogenaamde 

‘voorstellenbrieven’) en acht FNV Arbeidsvoorwaardennota’s zijn geanalyseerd. 

Tot slot zijn acht FNV-onderhandelaars geïnterviewd. 

Er kan geen verband aangetoond worden tussen het aandeel vrouwen dat onder 

een CAO valt en het aantal en de uitgebreidheid van arbeid-en-zorgregelingen in 

de CAO, noch tussen het aandeel vrouwen en het belang van arbeid-en-

zorgregelingen op de vakbondsagenda. Verder zijn ook de sector, het aantal door 

een CAO gedekte werknemers en het geslacht van de vakbondsonderhandelaar 

niet van belang. Het zijn juist de centrale aanbevelingen en de mate waarin ar-

beid-en-zorgregelingen in de voorgaande CAO zijn uitgekristalliseerd, die voor 

vakbondsonderhandelaars leidend zijn bij het bepalen van het belang van arbeid 

en zorg op hun agenda. Het blijkt dat het vakbondsbeleid er op gericht is om in 

alle sectoren van de arbeidsmarkt een bepaald minimumniveau aan arbeid-en-

zorgregelingen af te spreken, waardoor werknemers met zorg voor kleine kinde-

ren minder beperkt zijn in hun keus wanneer zij werk zoeken, en werkgevers 

aantrekkelijker kunnen worden voor een bredere groep potentiële werknemers. 

De collectief geregelde arbeidsvoorwaarden worden wat dat betreft daardoor toe-
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komstbestendiger. Bovendien hopen vakbonden meer leden te werven onder 

vrouwen door zich specifiek voor deze groep in te spannen. 

Of en in hoeverre bepaalde arbeid-en-zorgregelingen op de agenda van een vak-

bondsonderhandelaar komen kan beïnvloed worden door ideeën van collega on-

derhandelaars daarover; of deze vervolgens vertaald worden in regelingen in de 

CAO kan worden bevorderd door onderhandelingssuccessen van collega’s, maar 

ook door de mate waarin de werkgever beschikt over voldoende financiële ruim-

te. Ook het bestaan van een CAO-fonds, dat vooral in bedrijfstak-CAO’s voor-

komt, speelt hierin een positieve rol. 

Hoewel een direct verband tussen enerzijds het aandeel vrouwen onder een CAO 

en anderzijds arbeid-en-zorgregelingen op de vakbondsagenda en in de CAO niet 

empirisch onderbouwd kan worden, is uiteindelijk duidelijk geworden dat de stij-

ging van de arbeidsparticipatie van vrouwen dus wel een indirecte, positieve in-

vloed heeft gehad op de uitbreiding van arbeid-en-zorgregelingen in de collectie-

ve arbeidsvoorwaarden in Nederland. 
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