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in dienst nemen. Probleem is dat die banen er niet zijn, zeggen werkgevers.
Volgens hoogleraar inclusieve arbeidsorganisatie Frans Nijhuis en directeur
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kan doen. Volgens emeritus hoogleraar Frank Pot en Peter Smulders van
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georganiseerd. Meer eigen regelmogelijkheden voor werknemers is de
beste preventie.
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Keuzevrijheid pensioenfondsen levert niets op 20
Omdat de onvrede over pensioenen toeneemt, komen er steeds meer
pleidooien om meer keuzevrijheid in te bouwen. Het gaat er dan met
name om dat mensen zelf moet kunnen kiezen bij welk pensioenfonds
ze willen sparen. Volgens hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer
levert dit echter weinig op. Het is beter om deelnemers meer zeggenschap te geven.
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Het einde van de ondernemingsraad? 46
OR’en kampen met een slecht imago en vinden steeds moeilijker kandidaten. Bij de overheid wordt daarom geëxperimenteerd met vormen, die meer
mensen bij medezeggenschap betrekken. De Universiteit van Tilburg onderzoekt vervolgens wat wel en niet werkt. Volgens Bob Vermaak van Wiekiesjij
kan dit tot opheffing van de OR leiden. Daarvoor in de plaats komt een chief
participation officer, die medezeggenschap van medewerkers organiseert.
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NADER BEKEKEN
Tegenstemmers vakbondsfusie verdienen hulde
De fusie tot de nieuwe vakbondskoepel bij de FNV ging niet zonder slag of stoot. Het congres
van FNV Bondgenoten stemde aanvankelijk tegen, en ook de ondernemingsraad had forse
bezwaren. Dat kwam hen op veel kritiek te staan. Ten onrechte, want zij hebben uiteindelijk
meer duidelijkheid en inspraak afgedwongen.
Ach ja, de vakbonden: never a dull

lezen en horen dat de meerderheid

redenaties. Volgens haar ‘is de FNV

moment. Begin oktober hoefden de

wèl voor de fusie was, maar dat die

geen Tweede Kamer’ en was het statu-

congressen van de te fuseren FNV-

door slechts acht tegenstemmers was

tair helemaal in orde een nieuw con-

bonden er alleen nog eventjes hun

tegengehouden. En die tegenstem-

gres uit te schrijven.

zegen aan geven. Bij FNV Sport, FNV

mers waren dan ook nog eens ouderen

Bouw en Abvakabo FNV was dat met

en havenarbeiders, twee categorieën

Herhaling geschiedenis

meerderheden van dik boven de 90%

die vooral de ‘oude vakbond vertegen-

In werkelijkheid was het verzet tegen

geen probleem. Maar toen kwam het

woordigen. Terwijl die fusie nu juist

de fusie wel wat groter dan alleen

congres van FNV Bondgenoten. Daar

was ingezet om als bond dichter bij

wat ouderen en havenarbeiders. Niet

stemde ruim 64% voor de fusie, acht

nieuwe groepen op de arbeidsmarkt te

alleen waren er meer sectoren met

stemmen te weinig om de benodigde

kunnen staan.

tegenstemmers, ook de onderne-

twee derde meerderheid te behalen.

Nu de tegenstemmers de gekleurde-

mingsraad van FNV Bondgenoten had

Daar was geen rekening mee gehou-

piet kregen en waren weggezet als

sterke twijfels en wilde naar de Onder-

den. De schok was dan ook groot, de

mensen die niet met hun tijd meegin-

nemingskamer stappen. Dat had veel

chaos niet te overzien. Maar hoezee,

gen, moesten nog enkele lastige vra-

te maken met een dreigende herhaling

er bleken mensen te zijn die de kleine

gen over het democratisch gehalte van

van de geschiedenis. In 1997 fuseerde

letters in de statuten hadden gelezen.

een nieuw congres worden getackeld.

de rijke Industriebond met de Voe-

Als 10% van de congresgangers daar-

Immers, het is toch wat vreemd om

dingsbond, Vervoersbond en Dien-

om vraagt, kan er een nieuw congres

opnieuw te stemmen als de uitslag

stenbond tot FNV Bondgenoten.

worden

A

Daarvoor

niet bevalt. Wanneer politieke partijen

Voorzitter Henk Krul noemde het des-

moest natuurlijk eerst naar de buiten-

uitgeschreven.

iets dergelijks zouden doen, dan zou-

tijds ‘een centrale bond om decentraal

wereld gecommuniceerd worden dat

den de rapen gaar zijn. In het Finan-

herkenbaar bij de leden sterk te zijn.’

het ‘njet’ van het congres eigenlijk

cieel Dagblad maakte voorzitter Ellen

Maar de fusie bestond vooral uit

onterecht was. Dus konden we overal

Dekkers korte metten met dergelijke

goede voornemens, veel was nog hele-

aldo dikker hoofdredacteur

maal niet uitgewerkt. Het gevolg was

Men weet zelfs nog niet waar het nieu-

Kritisch vermogen

dat Bondgenoten al snel op het randje

we hoofdkantoor komt te staan. Dat

In plaats van de critici te beschimpen

van een faillissement verkeerde.

wordt nog een flink robbertje vechten

en weg te zetten als vergane glorie,

Tegenwoordig is Bondgenoten een

tussen het altijd gezellige Zoetermeer

verdienen ze alle hulde, omdat werk-

rijke bond, terwijl Abvakabo en Sport

(Abvakabo), de levendigheid van een

nemers bij de bonden meer duidelijk-

er financieel een stuk beroerder voor

lastig bereikbare buitenwijk in Utrecht

heid en inspraak hebben afgedwongen.

staan. Bouw heeft weliswaar veel ver-

(Bondgenoten) en wereldstad Woer-

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat

mogen, maar kampt met een teruglo-

den (Bouw).

niet veel meer kaderleden en bonds-

pend aantal leden. De critici van de

Met zoveel onduidelijkheid is het niet

personeel vooraf wat meer zekerheid

fusie binnen Bondgenoten vreesden

vreemd dat hier vragen over gesteld

eenzelfde scenario als bij de totstand-

worden. Dankzij die vragen is er nu

koming van FNV Bondgenoten: in-

bedongen dat het toezicht op de

stemming met de fusie zou een onom-

financiën belangrijker wordt door de

keerbaar proces in gang zetten, terwijl

positie van financieel manager op te

er nog heel veel onduidelijk is. Met

waarderen naar financieel directeur.

als gevolg dat het rijke Bondgenoten

Ook zal de nieuw te vormen onderne-

wordt leeggegeten door de andere

mingsraad straks extra medezeggen-

bonden, die niet voor niets met Noord-

schap krijgen doordat een tussentijdse

Koreaanse meerderheden voor de

evaluatie is toegezegd met de direc-

fusie hadden gestemd.

teur sectoren. Daarnaast komen er
twee pilots, die moeten gaan werken

Het is eigenlijk
te gek voor woorden
dat niet veel
meer kaderleden en
bondspersoneel
wat meer zekerheid

Robbertje vechten

met ‘integrale teams’ op basis van

Per 1 januari 2015 fuseren de bonden

werkplannen voor de langere termijn.

in naam en zullen zaken als websites

Zo kan ook inzicht worden gekregen

en communicatie worden geïnte-

in de totale inkomsten en uitgaven in

greerd, maar de hele nieuwe structuur

die sectoren. Dat moet ertoe leiden

zal pas in 2018 moeten staan. Welke

dat budgetten voor sectoren beter

wilden inbouwen over een fusie

regels gaan er gelden voor het opstellen

kunnen worden vastgesteld.

waarvan het meeste nog moet wor-

van de budgetten voor de sectoren en

Let wel, een zo uitgewerkt voorstel zat

den uitgewerkt.

hoe worden tekorten op de begroting

dus niet in de oorspronkelijke plan-

Als zorginstellingen of bedrijven zou-

voorkomen? Daar staat nog niets van

nen waar de congressen ja hebben

den fuseren met veel onzekerheden

op papier. Vooralsnog lijken er zo’n

tegen gezegd.

voor het personeel, dan zouden die-

dertig sectoren te komen. En dan zijn

Door deze toezeggingen heeft bij het

zelfde bonden op hun achterste

er ook nog netwerken als jongeren en

nieuwe congres van Bondgenoten

benen staan en een kritische onder-

vrouwen. Dat wordt dus een heel

eind november een meerderheid van

nemingsraad aan alle kanten steunen.

gegoochel met mensen en gelden. De

91% voor de fusie gestemd. En ook de

Een grote zak met geld tast kennelijk

inrichting van de werkorganisatie is

or heeft zijn beroep bij de Onderne-

dat kritisch vermogen aan, ook bij

dan ook nog grotendeels onbekend.

mingskamer ingetrokken.

vakbondsmensen.

wilden
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Hoe je mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgt

Creëer nieuwe banen do
Werkgevers moeten 125.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Veel
bedrijven willen dat wel, maar zeggen dat er geen functies zijn voor deze groep. Dat hebben ze
aan zichzelf te wijten, vinden Frans Nijhuis en Brigitte van Lierop. Huidige medewerkers zijn
verplicht ook eenvoudige taken uit te voeren. Door functies op te splitsen kan er veel nieuwe
werkgelegenheid worden geschapen.
In het kader van het sociaal akkoord en de Participatiewet

I

opheffen van de bestaande discriminatie in het onderwijs

hebben werkgevers en de overheid de verplichting op

en op de arbeidsmarkt. Nederland onderscheidt zich van

zich genomen om gezamenlijk 125.000 extra banen te

andere ontwikkelde landen omdat het verhoudingsgewijs

creëren voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig

meer mensen met een beperking structureel buiten de

het minimuminkomen te verdienen. Als zij daar niet in sla-

arbeidsmarkt geplaatst heeft. Hiervoor zijn twee oorzaken

gen treedt de quotumwet in werking; de werkgever die

aan te wijzen, die elkaar in de loop van de jaren versterkt

het quotum niet haalt krijgt een boete. De nieuwe instro-

hebben.

mers, waarvoor deze 125.000 extra banen bestemd zijn,
zijn met name mensen vanuit de Wajong, de Sociale

Sociale welvaartstaat

Werkvoorziening en de onderkant van de bijstand. Zij ken-

In de eerste plaats is dat de ontwikkeling van de sociale

merken zich door het feit dat zij niet zelfstandig in staat

welvaartstaat, die primair gericht was op het creëren van

zijn om het minimuminkomen te verdienen en daardoor te

een sociaal vangnet en niet op het vergroten van de par-

weinig mogelijkheden hebben om zelfstandig op de regu-

ticipatiemogelijkheden. Op dit moment maken meer dan

liere arbeidsmarkt te kunnen functioneren.

een miljoen Nederlanders, die in de loop van hun arbeid-

De Participatiewet komt niet zo maar uit de lucht vallen,

zame leven gezondheidsbeperkingen kregen, aanspraak

het vergroten van de participatie van mensen met een

op een vorm van sociale zekerheid (WAO, WIA, WGA). Voor

beperking is niet alleen een soort bezuinigingsinstrument.
Wereldwijd, met Nederland in de achterhoede, kan
geconstateerd worden dat er aandacht is voor de maatschappelijke verbetering van mensen met een beperking.
Naast Europese regelgeving op dit gebied is er ook het
VN-verdrag over mensen met een beperking, dat door
Nederland in 2015 zal worden geratificeerd. Kernpunten
uit deze internationale verdragen zijn met name het

Frans Nijhuis is Atlant hoogleraar Inclusieve Arbeidsorganisaties aan de
Universiteit Maastricht. Brigitte van Lierop is directeur van Disworks.

Zeggenschap 4-2014

or functies op te splitsen
jongeren met een beperking is zelfs een afzonderlijke

Als tweede zijn er ontwikkelingen van functies die tot een

sociaal vangnet gecreëerd, de Wajong.

uitsluiting van mensen met een beperking leidde. Er is

Van de 230.000 mensen in de Wajongregeling heeft meer

namelijk sprake van een intensivering en upgrading van

dan 50% voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonder-

functies, waardoor de kansen voor mensen met een beper-

wijs gevolgd, 35% vmbo of mbo en 15% heeft een hoge-

king gedaald zijn. Tekenend voor de gestegen arbeids-

re opleiding gevolgd. Twee derde heeft een ontwikke-

marktkwalificaties is dat de startkwalificatie gedefinieerd is

lingsstoornis (leerproblemen, autismestoornis, ADHD of

op MBO-2 niveau, een niveau dat een aanzienlijk deel van

een combinatie daarvan), 20% heeft een psychiatrisch

de Nederlandse beroepsbevolking of leerlingen nooit zal

ziektebeeld en 14% een somatische stoornis. Op basis van

kunnen bereiken.

de Wajong herbeoordeling geldt dat iedereen die over
enig arbeidsvermogen beschikt, beschikbaar moet zijn

Taakverzwaring

voor de reguliere arbeidsmarkt. Dit betekent dat veel

Het lijkt er vaak op dat de ontwikkeling van functies een

meer jongeren met beperkingen dan nu daar een plek

natuurlijk proces is, dat we slechts in beperkte mate kunnen

moeten krijgen.

sturen. Dat is echter maar beperkt waar. Als we kijken naar
de afgelopen honderd jaar, dan zien we dat de wijze waarop functies zich ontwikkelen bepaald wordt door de wens
om de productie of dienstverlening te optimaliseren. Het
was in het begin van de 20ste eeuw dat Frederick Taylor op
basis van observaties, tijdsstudies en de mogelijkheden van
de techniek de grondlegger werd van de lopende band.
Een aantal jaren later bleek dat werk aan de lopende band
negatieve gevolgen had, zoals hoog verzuim, geringe motivatie en sabotage. Hierdoor en ook door technologische
ontwikkelingen ontstond aandacht voor nieuwe functiebenaderingen, zoals job enlargement en job enrichment. Er
ontstonden onder meer socio-technische benaderingen,
leidend tot uitwisselbaarheid van medewerkers en het werken in teams met een hoge eigen verantwoordelijkheid.
Functies zijn daardoor in de laatste decennia steeds complexer geworden, niet zozeer omdat de moeilijkheidsgraad
van de functie-inhoud omhoog ging, maar doordat steeds
meer werkzaamheden onderdeel van een functie zijn gaan
uitmaken. Werknemers moeten flexibel en uitwisselbaar
zijn, in staat zijn om in teams te werken, met een relatief
grote autonomie en een hoge werkdruk. Doordat veel eenvoudige werkzaamheden toegevoegd zijn aan bestaande

>>>

5

6

Zeggenschap 4-2014

hogere functies verdwenen veel functies aan de onderkant

gekenmerkt door het feit dat zij niet op bestaande functies

van het functiegebouw. Het wegvallen van deze eenvoudi-

past, niet in staat om zelfstandig het minimuminkomen te

ge functies in bedrijven wordt daarenboven nog versterkt

verdienen. Vanuit dat perspectief zal het ook duidelijk zijn

door outsourcing (schoonmaak, catering) en door de voort-

dat we slechts kunnen komen tot een realistisch arbeids-

gaande computerisering. De werkgerelateerde eisen aan

marktperspectief voor mensen met een beperking en gerin-

deze ge-outsourcde functies zijn ook steeds zwaarder

ge arbeidsmarktkwalificaties, indien we in staat zijn om func-

geworden, zoals een hoog werktempo, een grote mate van

ties te creëren die aansluiten bij de competenties en moge-

zelfstandigheid en een flexibele inzet in tijd.

lijkheden van de doelgroep. Dit kan door bestaande functies

Het toevoegen van eenvoudige werkzaamheden aan

te splitsen in meer elementaire en meer complexe functies.

bestaande functies heeft geleid tot taakverzwaring, omdat

Deze differentiatie kan gemaakt worden op basis van een

veel werktijd wegvloeit in werkzaamheden waarvoor de

analyse van de feitelijke werkzaamheden en van de mogelijkheden om werkzaamheden af te splitsen zonder de werkprocessen te verstoren. Hierdoor ontstaan structureel nieu-

Medewerkers moeten vaak

we laaggeschoolde functies aan de onderkant van de

eenvoudige werkzaamheden doen

perspectief rendabel zijn en passen bij de doelgroep. Het

uit kostenoverwegingen

duurzame functies geschapen worden. De functie-inhoud is

arbeidsmarkt. Functies die vanuit een bedrijfseconomisch
voordeel van een dergelijke benadering is dat op deze wijze
namelijk gebaseerd op bestaande, noodzakelijke werkzaamheden en niet op basis van additionele werkzaamheden.
Naast het opsplitsen van functies is het ook mogelijk om

zittende medewerker overgekwalificeerd is. Zo is het in

gehele of gedeeltelijke eenvoudige werkprocessen uit te

veel bedrijven normaal geworden dat je je eigen gasten

besteden, bijvoorbeeld in samenwerking met een Sociale

moet ophalen bij de receptie, dat je je eigen vergaderaf-

Werkvoorziening. In dat geval kan een deel van de

spraken moet plannen, de archivering en administratie

beheersrisico’s overgenomen worden door de Sociale

moet doen en dat je ook medeverantwoordelijk bent voor

Werkvoorziening die meer ervaring heeft in het aansturen

het netjes houden van de vergaderlocatie. Dat zittende

en begeleiden van de doelgroep.

medewerkers deze eenvoudige werkzaamheden moeten
doen is vaak ingegeven door kostenoverwegingen. De

Kostenbesparing

grote vraag is echter of het goedkoper wordt als werktijd

Om daadwerkelijk duurzame functies te creëren moet het

van hoger gekwalificeerde medewerkers onzichtbaar weg-

participatiebeleid bijdragen aan de organisatiedoelstellin-

vloeit naar minder gekwalificeerde werkzaamheden. Wordt

gen. De praktijk laat zien dat dat kan. Voorbeelden van

een procesoperator productiever als hij 20% van zijn tijd

opgesplitste functies zijn er onder meer in de retail, in de

kwijt is aan logistieke werkzaamheden of wordt een

procesindustrie, in de zorg en bij de NS. Daaruit blijkt dat

beleidsambtenaar productiever als hij geen ondersteuning

de inzet van mensen met een beperking op elementaire

meer heeft?

functies leidt tot een kostenbesparing voor de organisatie. Het is dus wel degelijk mogelijk om invulling te

Opsplitsen functies

geven aan de afspraken in het sociaal akkoord, waarbij

De ervaring van veel werkgevers is dat zij geen geschikte

mensen met een arbeidsbeperking aan de slag worden

functies hebben voor mensen uit de doelgroep. Natuurlijk

geholpen en organisaties daar bedrijfseconomisch op

is dit per definitie waar. De doelgroep wordt namelijk

vooruit gaan.

paul de beer
Bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen (Henri Polak leerstoel) aan de UvA en
directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Sterft de vakbond uit?
De bekende vakbondseconome – ik

Voor een democratische vakbeweging

Degenen die zich daar bevinden staan

bedoel hier niet een econome die is

geldt in grote lijnen hetzelfde. Laten

immers het verst af van het mediane

aangesteld door een vakbond, maar

we veronderstellen dat vooral de leef-

lid en dus van het beleid. Als gevolg

een wetenschapper die vanuit econo-

tijd bepalend is voor de opvatting van

van de vergrijzing van de beroepsbe-

misch perspectief de vakbeweging

de vakbondsleden. De oudere leden

volking stijgt de leeftijd van het

bestudeert – Alison Booth heeft ooit

willen dat de vakbond opkomt voor

mediane lid. De kans neemt daardoor

de intrigerende, maar voor de vakbe-

het behoud van verworven rechten:

toe dat het mediane lid de gevestigde

weging deprimerende theorie gefor-

een goed pensioen, strikte ontslagbe-

belangen van de oudere leden het

muleerd dat een democratische vak-

scherming voor werknemers met een

zwaarst laat wegen en het vakbonds-

bond onvermijdelijk leden verliest en

vast contract, lonen die oplopen met

beleid zich vooral op die belangen

ten onder gaat.

de leeftijd en genereuze en lang

richt. Voor de jongste leden kan dit

Dat zit zo. Volgens een populaire

lopende sociale uitkeringen. De jon-

reden zijn om hun vakbondslidmaat-

theorie in de politieke wetenschappen

gere leden daarentegen, voor wie die

schap op te zeggen. Tegelijkertijd is

ligt de macht in een democratie bij de

verworven rechten vaak onbereikbaar

het niet waarschijnlijk dat er in de

middelste of mediane kiezer. Stel

zijn, willen juist dat de vakbond strijdt

oudste

immers, dat er twee politieke partijen

voor meer rechten voor outsiders,

leden bijkomen. Het verlies van de

zijn, een linkse en een rechtse. De par-

zoals een betere rechtspositie en meer

jongste leden betekent dat de leeftijd

tij die erin slaagt om de stem van de

uitkeringsaanspraken voor flexwer-

van het mediane lid nog verder stijgt.

middelste kiezer, die noch links, noch

kers. In een democratische vakbond

Het zwaartepunt van het vakbondsbe-

rechts is, te winnen, zal de meerder-

zal de leeftijd van het mediane lid het

leid verschuift hierdoor nog meer naar

heid behalen. Stel, om het wat concre-

beleid bepalen. Is het mediane lid

de belangenbehartiging voor ouderen.

ter te maken, dat de linkse en de recht-

relatief oud, dan kiest de vakbond

Vervolgens haken nog meer jonge

se partij van mening verschillen over

voor behoud van verworven rechten,

leden af, waardoor de mediane leeftijd

de inkomens(on)gelijkheid. Als de

is het mediane lid relatief jong, dan

verder stijgt. Zo loopt het ledental

mediane kiezer voor kleinere inko-

trekt de vakbond ten strijde voor de

steeds verder terug en vergrijst het

mensverschillen is, kan hij/zij de link-

rechten van outsiders.

ledenbestand steeds meer tot de vak-

se partij aan de macht helpen, zodat er

Nu is er een belangrijk verschil tussen

bond uiteindelijk uitsterft.

een nivelleringsbeleid wordt gevoerd.

democratische besluitvorming in een

Natuurlijk, het is maar een theorie. En

Wil de mediane kiezer juist grotere

natiestaat en in een vakbond. Het aan-

gezegd moet worden, dat empirisch

inkomensverschillen, dan komt de

tal kiesgerechtigden in een land ligt

onderzoek niet heel veel bewijs voor

rechtse partij aan de macht en wordt

vast, en daarmee ook wie de mediane

de theorie van de mediane kiezer heeft

er gedenivelleerd. Zijn er meer dan

kiezer is. Maar het ledental van een

opgeleverd. Maar toch, het vereist niet

twee partijen en moet er een coalitie-

vakbond wordt beïnvloed door het vak-

veel fantasie om parallellen te zien

regering worden gevormd, dan geeft

bondsbeleid. Ledenaanwas en -verlies

tussen deze theorie en de lotgevallen

de middelste partij, waarop de media-

vindt vooral plaats aan de uiteinden

van de Nederlandse vakbeweging in

ne kiezer stemt, de doorslag.

van het spectrum van opvattingen.

de afgelopen decennia.

categorie

gepensioneerde
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ReflexLAB van start gegaan

Jongeren praten mee
over de arbeidsmarkt
Het zijn vooral jongeren die worden geconfronteerd met alle veranderingen op de arbeidsmarkt
en terechtkomen in flexbanen. Toch praten ze nauwelijks mee om al die veranderingen in goede
banen te leiden. Dat moet anders, vindt Bernard Koekoek. Met de lancering van het ReflexLAB
worden vijftig jongeren opgeleid om de discussie met de gevestigde orde aan te gaan.
De Nederlandse arbeidsmarkt is snel aan het veranderen.

D

dat jongere generaties een onzekere toekomst tegemoet

Traditionele banen en contracten zijn aan het verdwijnen,

gaan. En wat betekent flexwerk voor de Nederlandse

en er zijn tal van nieuwe kansen. Ongeveer een derde van

economie en de winstgevendheid van individuele bedrij-

de werkzame beroepsbevolking werkt momenteel al flexi-

ven? Zijn de bestaande instituties (onderwijs, pensioenen,

bel. Tussen 1996 en 2012 groeide de zogenaamde totale

woningmarkt) wel voldoende toegesneden op de nieuwe

flexibele schil met 625.000 personen (+27%), en de ver-

arbeidsmarkt?

wachting is dat dit alleen nog maar zal toenemen.
Voor jongeren wordt flexwerk steeds meer de norm. In

Bobo’s

2002 werkte meer dan 70% van alle werkende jongeren (tot

Allemaal heel interessante vragen, en het zou dan ook nor-

27 jaar) nog op basis van een vast contract, tien jaar later is

maal zijn als degenen het meest te maken krijgen met het

dit nog slechts de helft (bron: CBS StatLine). Ook het klein-

effect van die veranderingen – jongeren die nu en heel bin-

schalig ondernemerschap is voor steeds meer jongeren een

nenkort de arbeidsmarkt bestormen – erover mee zouden

serieuze optie. Ze starten massaal voor zichzelf; door het

praten. Juist daar gaat het mis. Zoals maar al te vaak is het

internet kun je vanuit je zolderkamertje een internationaal

de gevestigde orde die in de debatten de hoofdtoon voert

bedrijf starten. Technieken die vijftien jaar geleden nog

en in beleidsbepaling de belangrijkste stempel weet te

modern waren, zijn inmiddels al weer hopeloos verouderd.

drukken. Daar kunnen we in duizend toonaarden ons

Wie wil blijven zal een leven lang moeten leren.

beklag over doen, maar de bobo’s in deze wereld ketsen

Zijn deze ontwikkelingen toe te juichen of juist niet? Veel

dat geraffineerd terug. ‘Natuurlijk zijn jongeren welkom om

mensen zien de opkomst van een flexibele arbeidsmarkt

aan tafel te komen, natuurlijk worden ze uitgenodigd, maar

als een positieve ontwikkeling die beantwoordt aan de

wonder boven wonder, ze komen maar niet opdagen’,

roep om keuzevrijheid en autonomie in het arbeidsbe-

horen we dan.

staan. Anderen wijzen op de schaduwkanten en vrezen

Dergelijke geluiden hoorden we eerder vanuit de vakbeweging. Daarop hebben we ‘De Nieuwe Top’ gelanceerd,
met als resultaat dat 250 jongeren zich aanmeldden om te

Bernard Koekoek is vice-voorzitter van FNV Jong.

fungeren als buitenboordmotor van vernieuwing in de vak-
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beweging. Zij zijn er mede verantwoordelijk voor geweest

maal op basis van flexibele contracten, soms fulltime, soms

dat in de nieuwste cijfers van het CBS voor het eerst sinds

als bijbaan naast een opleiding. Het opleidingsniveau loopt

jaren een groei gemeld kan worden van het aantal jonge

uiteen van mbo tot universitair. ‘De reden waarom ik me

vakbondsleden.

opgaf voor het ReflexLAB is om op te komen voor de men-

Ook hoorden we het bij de pensioendiscussie. Maar FNV

sen die buiten de boot vallen door flexwerk, een compro-

Jong en CNV Jongeren lanceerden samen het ‘Pensioen-

mis te vinden tussen vakbonden, werkgevers, uitzendbu-

LAB’, en in no-time stroomden de aanmeldingen binnen

reaus, de politiek en de mensen zelf, waarin flexibiliteit en

met jongeren die het op zich wilden nemen om de keihar-

zekerheid van werk en inkomen samen gaan’, blogt deel-

de ondervertegenwoordiging van hun generatie (<5%

nemer Jeroen Brouwers op www.reflexlab.nl.

onder de 35 jaar) in de pensioenwereld te kenteren. Het

Hij wordt samen met de andere deelnemers opgeleid met

PensioenLAB loopt nog steeds en de ondervertegenwoor-

behulp van een serie masterclasses, zodat ze zelf aan het

diging is langzaam aan het kenteren.

roer kunnen staan van de toekomstige arbeidsmarkt. De

En nu in discussies over flexibilisering en de toekomst van

masterclasses, waarin de benodigde kennis en vaardighe-

de arbeidsmarkt horen we wéér allemaal ‘belangrijke’ men-

den worden bijgespijkerd, zijn inmiddels van start gegaan.

sen praten óver jongeren, maar de meesten van hen zijn

Er komen wetenschappers, hr-specialisten, werkgevers- en
werknemersvertegenwoordigers en politici aan het woord
om de materie van alle kanten te belichten. De afsluitende

Zoals maar al te vaak is het
de gevestigde orde die in
debatten de boventoon voert

masterclass zal verzorgd worden door vice-premier en
minister van SZW Lodewijk Asscher.

Vijf vraagstukken
Met al het materiaal dat de deelnemers tot nu toe zich hebben genomen, hebben ze vijf specifieke vraagstukken
geformuleerd over de toekomst van de arbeidsmarkt:
1.Europese arbeidsmarkt – kans of bedreiging?

nog opgegroeid in een tijd van zwart-wit televisie en typemachines. Ook hier kan de stem van jongeren niet ontbreken. Want al die veranderingen kunnen alleen in goede
banen worden geleid als jongeren mee aan het stuur zitten.
Daarom zijn wij het ReflexLAB gestart. We, dat zijn FNV
Jong en CNV Jongeren, met financiële ondersteuning van
de ABU, Instituut GAK en het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.

2.Baas over je eigen arbeidsvoorwaarden? (flex en arbeidsverhoudingen).
3.Zekerheden loskoppelen van vast contract, bijvoorbeeld
hypotheek voor iedereen?
4.De gulden middelweg tussen flex en vast: mee kunnen
ademen met de economie.
5.Duurzame inzetbaarheid – baas over je eigen loopbaan of
verantwoordelijkheid van de werkgever?

Vijftig deelnemers

Het is de bedoeling dat ze daar begin 2015 antwoorden op

De deelnemers hebben zichzelf aangemeld door een moti-

geven. Brouwers: ‘Flexibiliteit is heel breed, dat weet ik nu.

vatiebrief te schrijven en CV in te sturen. Op basis daarvan

Flexibiliteit is een trend, flexibiliteit is goed en slecht tege-

hebben we vijftig deelnemers geselecteerd, waarbij het uit-

lijk, flexibiliteit is handhaving van regels en wetten, flexibi-

gangspunt was om een zo divers mogelijke groep samen te

liteit is groot, misschien wel te groot. Maar ik ga met jullie

stellen. De deelnemers zijn tussen de 18 en de 34 jaar,

mijn best doen er iets moois van te maken.’

zowel lid als geen lid van de vakbond, werken vrijwel alle-

U gaat hier zeker nog het nodige over horen.
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Slimmer organiseren
voorkomt stress

Zeggenschap 4-2014

Alle aandacht voor werkstress begin november richtte zich vooral op wat werkenden daartegen
kunnen doen. Een gemiste kans, vinden Frank Pot en Peter Smulders, omdat niet naar de oorzaak wordt gekeken. Die ligt namelijk in de wijze waarop de arbeid is georganiseerd. Meer
eigen regelmogelijkheden voor werkenden kan stress voorkomen.
De Europese Week van de Werkstress (3-7 november)

D

tekortkoming bij individuele werknemers, maar op organi-

moest werkstress de komende tijd weer eens hoger op de

satorische problemen. Die opvatting gaat terug tot eind

agenda zetten. De aandacht die er in de Nederlandse

jaren ’80, toen hetzelfde ministerie samen met TNO en

media aan werd besteed, pakte echter nogal eenzijdig uit.

andere instanties actieprogramma’s entameerde rond

Niet de stresserende werkomstandigheden werden onder

‘Stress in de Werksituatie’. Er werd toen gepleit voor het

de loep genomen, maar de weerbaarheid van de Neder-

nastreven van ‘welzijn bij de arbeid’, de positieve tegen-

landse werknemers. We zagen en hoorden overwegend

hanger van werkstress, een concept dat in de toenmalige

benaderingen die de aanpak van stressproblemen vooral

Arbeidsomstandighedenwet (Art. 3) voorkwam. Dat con-

bij de individuele werknemers neerleggen. ‘Kaart het eer-

cept werd vervolgens ingevuld als ‘autonomie ten aanzien

der aan, stel eerder grenzen, leer te accepteren, voer een

van werkwijze, volgorde en tempo van werken’ en als

goed gesprek, leef gezond’, waren de tips die de boven-

‘goede ergonomische inrichting van de werkplek’. De for-

toon voerden. Het ging over het lot in eigen handen

mulering van de wet is eind jaren ‘90 aangepast, maar het

nemen, de aandacht vooral richten op het hier en nu en

beleid niet, zo is in de daarbij horende Memorie van Toe-

zelfs over het belang van doorgaan met in- en uitademen.

lichting te lezen.

In het verlengde hiervan zette ex-wielrenster Leontien van
Moorsel op station Leiden CS de forenzen er toe aan om

Onbalans

vooral te bewegen na een lange dag stilzitten. Op de opi-

In Nederland is veel wetenschappelijk onderzoek uitge-

niepagina van de NRC vond een psychiater zelfs dat werk-

voerd naar de oorzaken van werkstress en de kans op een

stress het probleem niet is. En dat het gebruik van de term

burnout. Werkdruk is het belangrijkste stressrisico, zeker in

er toe leidt dat werknemers zich in de slachtofferrol terug

tijden van toenemende concurrentie en economische

kunnen trekken.

recessie. We leven in een prestatiemaatschappij met men-

Nu is er niets tegen het lichamelijk en geestelijk weerbaar-

sen die moeten knokken voor hun plek op de arbeids-

der maken van werkenden. Maar het thema werkstress is

markt. Daarom zal een werknemer het onderwerp werk-

daarmee in eenzijdig vaarwater terechtgekomen en de

druk niet gauw aankaarten bij z’n baas. Je wilt niet de

campagne loopt daardoor het risico minder effect te sorte-

indruk wekken dat je het niet aankunt, zelfs al zou je baas

ren of zelfs te leiden tot ‘het slachtoffer de schuld geven’.

kunnen helpen bij het bedenken van oplossingen, zoals

De stressveroorzakende werkomstandigheden raken

het stellen van prioriteiten of het anders verdelen van het

geheel uit zicht.

werk.

In de voorbereiding van de campagne werd door het minis-

Bij werkstress gaat het bijna altijd om onbalans. Ten eer-

terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terecht

ste kan dat een onbalans zijn tussen de eisen die het werk

gesteld dat werkdruk en werkstress niet duiden op een

stelt (de ‘targets’) en de beschikbare tijd om dat werk uit
te voeren. Oplossing: aanpassing van de werkeisen of

Frank Pot is emeritus hoogleraar Sociale Innovatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Peter Smulders is verbonden aan TNO.

meer tijd of meer mensen. Een tweede onbalans kan er
zijn tussen eisen die het werk stelt en het scholingsniveau

>>>
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van de betrokken medewerkers. Oplossing: lagere eisen

eigen ontwikkeling en worden ze van groter nut voor de

of meer opleiding en training. De derde onbalans is die

organisatie.

tussen regelvereisten in het werk enerzijds en regelmogelijkheden in het werk anderzijds. Bij elke werkzaamheid

Onvolledige aanpak

komen in de uitvoering storingen, problemen en onver-

In de praktijk blijkt het realiseren van die balansen soms te

wachte situaties voor. Dat hoeft geen stress op te leveren

blijven steken in een onvolledige aanpak. Het decentralise-

als de werknemer ze tenminste zelf kan oplossen.

ren van verantwoordelijkheden is weliswaar al bijna
gemeengoed geworden, maar het creëren van de daarbij

Regelmogelijkheden

horende bevoegdheden niet. In sommige benaderingen

Regelmogelijkheden zijn er wanneer er in de functie vol-

van ‘lean management’ is dat te zien. Mensen worden dan

doende autonomie is ten aanzien van werkwijze, werkvolg-

min of meer in het diepe gegooid en hun grotere verant-

orde en werktempo om kleine storingen en problemen zelf

woordelijkheid blijkt dan een groot stressrisico. Niet voor
niets luidde een slogan uit de jaren ‘70: ‘Geen kilo verantwoordelijkheid voor een ons medezeggenschap.’ Zon-

Een werknemer zal werkdruk

der deze balans in de werkorganisatie helpt ook een

niet gauw aankaarten bij zijn

gesprek onder die condities kan de frustraties zelfs ver-

baas

Een ander punt van aandacht om werkstressrisico’s te ver-

‘goed gesprek’ tussen medewerker en baas niet. Zo’n
groten.
kleinen is de inrichting van de informatie- en communicatietechnologie (ict). Enerzijds verschaft die werknemers
meer regelmogelijkheden, zoals plaats- en tijdonafhanke-

op te lossen. Of als dat onvoldoende is, wanneer je zelf en

lijk werken. Anderzijds kan de autonomie van de mede-

direct de hulp kunt inroepen van collega’s of de chef of

werker beperkt worden door de beslisregels en formats in

een andere afdeling. Deze ervaringen vervolgens bespre-

de software waardoor die medewerkers storingen en pro-

ken in het werkoverleg van de afdeling en verbeteringen

blemen niet zelf kunnen oplossen en waardoor ze ‘klan-

in organisatie en processen afspreken is eveneens een

ten’ niet op maat kunnen bedienen. Veel systemen zijn

regelmogelijkheid. In dat werkoverleg kunnen ook de eer-

ingericht met het primaire doel van centrale beheersing

der genoemde onbalansen met betrekking tot tijd en

en veel minder of niet het faciliteren van (de speelruimte

scholingsniveau worden besproken.

van) de medewerker. Deze situaties komen vooral voor

Sommige managers werpen tegen dat een deel van de

waar ict wordt toegepast zonder eerst de werkorganisatie

medewerkers die verantwoordelijkheden en bevoegd-

te optimaliseren en zonder de eindgebruikers bij het ont-

heden helemaal niet wil. ‘Zeg mij maar gewoon wat ik

werpen te betrekken.

moet doen’. Hoewel het opleidingsniveau van de Nederlandse werknemer hoger wordt en daarmee zijn ambitie

Verkleinen stressrisico

om zelfstandig te kunnen werken, komt dat natuurlijk voor

Nederland behoort met de Scandinavische landen tot

en het hoeft de ‘niet-willers’ niet opgedrongen te worden.

de landen waar de autonomie in het werk redelijk groot

Maar ook is gebleken dat veel van die mensen ‘niet hoe-

is. Maar er blijven beroepen waarin die aan de lage kant

ven’ omdat ze nooit anders gewend zijn geweest. Als ze

is. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

goed begeleid worden naar functioneren in een ander

(NEA) van TNO en CBS blijkt dat met name bij docenten,

organisatie- en besturingsmodel krijgen ze plezier in hun

artsen, verpleegkundigen, bus-, trein- en horecapersoneel
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de werkdruk relatief hoog is en de autonomie relatief laag.

geen preventie. De verantwoordelijkheid voor echte preven-

De laatste decennia is er – vooral door de verruwing van

tie ligt primair bij degenen die verantwoordelijk zijn voor de

de omgangsvormen – een aantal stressoorzaken in het

inrichting van de organisatie en de ict en voor de verdeling

werk bijgekomen. Denk aan de ‘emotionele’ belasting in

van bevoegdheden.

het werk door agressie, intimidatie, discriminatie en pes-

Uit onderzoek van de laatste 35 jaar is gebleken dat de

ten. Dit type belasting wordt volgens onderzoekscijfers

beschreven typen van onbalans stevige stressrisico’s en een

NEA1

vooral aangetroffen in sectoren als de poli-

grote kans op een burnout en hart- en vaatziekten met zich

tie, het justitioneel apparaat, het onderwijs, de gezond-

meebrengen. Echte stresspreventie is deze onbalans wegne-

heidszorg en het openbaar vervoer. Voor die verschillende

men. Onbalans is eveneens bedrijfseconomisch ongunstig.

situaties zijn daarbij horende aanpakken ontwikkeld. Die

Storingen en problemen worden dan niet snel opgelost,

betreffen niet alleen het beter leren omgaan met de situ-

medewerkers kunnen niet leren van het werk en kunnen ziek

atie door de slachtoffers, maar primair het verkleinen van

worden. Gelukkig is het omgekeerde ook waar: onderzoek

het stressrisico door verandering van het gedrag van

toont aan dat een goede balans tussen de eisen die het werk

iedereen op de werkplek (protocollen), de organisatie van

stelt en de regelmogelijkheden van werkenden de producti-

het werk en de inrichting van de werkplek (glazen scher-

viteit en de kwaliteit verhoogt en het innovatief vermogen

men achter chauffeurs).

versterkt. Veel voorbeelden daarvan kwamen recent aan de

van de

orde aan de ‘innovatietafels’ die het ministerie van Economi-

Organisatie van het werk

sche Zaken op 18 november in heel Nederland organiseerde

Als het om werkstress gaat is er dus alle reden om de aan-

op de ‘Dag van de Sociale Innovatie’.

dacht te richten op de organisatie van het werk. Dat medewerkers, die overspannen zijn geraakt, geholpen moeten
worden met hoe ze daarmee omgaan, is evident, maar dat is

Noot
1 http://www.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/nea
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Bevolkingskrimp lost
werkloosheid niet op
Een krimpende en vergrijzende beroepsbevolking leidt niet tot een ernstig tekort aan arbeidskrachten. Integendeel, regionaal blijkt krimp vaak samen te gaan met een constant hoge werkloosheid. Dit treft vooral lager en middelbaar opgeleiden. Volgens Dimphy Smeets kunnen
overheden en sociale partners hier op inspelen door nieuwe bedrijvigheid te stimuleren.
De babyboomgeneratie zit tegen het pensioen aan. Minder

D

de banenmotor van de zorgsector is uitgevallen, nu de

kinderrijke generaties volgen. Welke gevolgen heeft een

overheid flink bezuinigt in een poging de kosten omlaag te

daling van de (beroeps)bevolking bij een gelijktijdige ver-

brengen. Maar ook de voorspelling dat de beroepsbevol-

grijzing? Vlak voor de crisis in 2008 kwam de door de over-

king op korte termijn zou dalen, moest mede dankzij de

heid ingestelde commissie Arbeidsparticipatie met een

AOW-maatregel worden bijgesteld. Volgens een recente

tamelijk dramatisch toekomstscenario. Onder leiding van

prognose van ABN Amro duurt het tot na 2030 voordat de

toenmalig TNT Post-topman Peter Bakker schetste de com-

beroepsbevolking daalt. Wel zet de vergrijzing door: naast

missie een beeld van honderdduizenden banen waar geen

een stijgend aantal hoogbejaarden, neemt ook het aantal

werknemer meer voor te vinden zou zijn. Om dat te voor-

55-plussers onder de werkenden sterk toe.

komen was het zaak zoveel mogelijk mensen aan het werk

Toch zijn er krimpregio’s waar de (beroeps)bevolking wèl al

te krijgen. De arbeidsparticipatie, die in Nederland relatief

daalt en sterker vergrijst dan elders. In ons land gaat het

hoog ligt, moest verder omhoog naar minimaal 80%. Een

om Zuid-Limburg, noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaan-

boodschap die de overheid ter harte nam met onder ande-

deren. En het worden er de komende jaren meer, want de

re de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en een

trek van met name jongeren naar de Randstad en andere

arbeidsplicht voor elke bijstandsgerechtigde en arbeidsge-

steden gaat ten koste van regio’s in de periferie van het

handicapte die daartoe maar enigszins in staat is.

land. De overheid voorziet dat zich tot 2030 ook in zestien

Het liep echter anders. De crisis brak uit en zes jaar later zit-

van deze ‘anticipeergebieden’ krimp zal voordoen.

ten we met een hoge en hardnekkige werkloosheid. Zelfs

Lessen uit Duitsland
Het loont dus om te kijken hoe de arbeidsmarkt zich
Dimphy Smeets is tijdelijk onderzoeker bij De Burcht, Wetenschappelijk
Bureau voor de Vakbeweging, en redacteur bij FNV Bondgenoten.
Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek ‘Werken met krimp’ van
het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, www.deburcht.nl/
werkenmetkrimp.

gedraagt onder deze omstandigheden van een krimpende
en vergrijzende (beroeps)bevolking. En waar kun je dat
beter zien dan in het voormalige Oost-Duitsland? In heel
Duitsland is dit krimpproces al langer gaande. Alleen
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Welvaart
Al ligt de economische groei (bruto binnenlands product) over het algemeen wel lager, toch blijkt bevolkingskrimp niet
automatisch samen te gaan met een lager niveau of lagere groei van de welvaart (bbp per hoofd van de bevolking).
Immers, als jongeren wegtrekken blijven er meer ouderen over, en ouderen hebben vaker werk dan jongeren en hebben
door hun ervaring ook een hogere productiviteit. Onderstaande cijfers maken dit aanschouwelijk voor Nederland.
Mutatie bevolking, bbp en bbp per hoofd (pc), 1995-2011 naar regio
Mutaties (%)

Mutaties (%)

Niveau 2011 (x L 1.000)

bevolking

bevolking
15-64 jr

reëel bbp
(groei)

reëel bbp pc
(welvaart)

reëel bbp pc
15-64 jr
(welvaart)

reëel
bbp pc
(welvaart)

reëel bbp pc
15-64 jr
(welvaart)

8,0

5,0

40,9

30,5

34,2

35,8

53,9

Zuid-Limburg

-6,4

-9,9

29,3

38,1

43,6

32,6

49,1

Flevoland

45,0

49,4

86,4

28,6

24,7

26,0

38,0

Nederland

Oost-Groningen
Delfzijl en omgeving
Overig Groningen

-0,8

-4,7

10,0

11,0

15,4

19,3

30,1

-10,2

-14,5

-7,1

3,4

8,6

33,5

52,8

8,4

8,0

72,3

58,9

59,6

64,7

92,6

Bron: CBS (Statline), bewerking Paul de Beer

dankzij immigratie daalt de totale bevolking nog niet.

werkloosheid. Dat komt doordat de arbeidsmarkt niet

Maar door de val van de Muur, nu 25 jaar geleden, kwam

wezenlijk anders gaat functioneren bij een krimpende en

er een enorme emigratiegolf van Oost-Duitsland naar

vergrijzende (beroeps)bevolking dan bij een groeiende

West-Duitsland op gang. Die laat tot op heden zijn sporen

bevolking. Het gaat nog steeds om de wisselwerking tus-

na. Het oosten raakte begin jaren negentig 20% van zijn

sen vraag en aanbod van arbeid die uiteindelijk naar een

bevolking kwijt, met name jongeren en vrouwen. Met als

nieuw evenwicht leidt. Neemt het aanbod af, bijvoorbeeld

gevolg een extreem laag aantal geboortes en een snelle

door krimp, dan blijft de vraag naar werknemers niet

vergrijzing van de achterblijvers, die over het algemeen

noodzakelijk gelijk, maar kan die eveneens dalen. Er ont-

lager opgeleid zijn en een lager inkomen hebben.

staat niet per definitie krapte. Op dit aspect gaan arbeids-

Een vergelijking van Duitse en Nederlandse krimpregio’s

marktprognoses vaak de mist in: het toekomstige aanbod

levert een aantal interessante conclusies op. Het voor-

is immers makkelijker te voorspellen dan de vraag naar

beeld van Oost-Duitsland, maar ook ons eigen Zuid-

arbeid. Daalt de bevolking, dan kan bijvoorbeeld de vraag

Limburg, laat zien dat – anders dan de commissie Bakker

naar goederen en diensten afnemen. Vooral ondernemin-

dacht – krimp van de beroepsbevolking niet leidt tot alge-

gen die de lokale markt bedienen, hebben daar last van.

hele krapte op de arbeidsmarkt en een structureel lage

Denk alleen al aan de bakker en de slager. Of een onder-

>>>
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neming vertrekt uit het gebied vanwege een tekort aan
werknemers met specifieke kennis. Daarmee verdwijnen
ook de banen.
Dat de werking van de arbeidsmarkt niet verandert, wil
echter niet zeggen dat het proces naar een nieuw evenwicht probleemloos verloopt. Fricties op de arbeidsmarkt
kunnen juist heviger worden en langer duren. Dit is mede
een gevolg van een slechte aansluiting van het beschikbare ‘aanbod’ op de vraag naar arbeid. Krimpgebieden kampen daardoor juist opvallend vaak met een hardnekkig
hoge werkloosheid, vooral onder lager en middelbaar
opgeleiden. In heel Oost-Duitsland lag de werkloosheid in
december 2013 op 9,9%, tegenover 5,9% in West-Duitsland, de laagste percentages sinds de Wende. De krimp
en vergrijzing van de beroepsbevolking blijken in Duitsland op de werkloosheid nauwelijks een dempend effect
te hebben.

Scholing
Wat kunnen overheden en de vakbeweging nu doen om
het effect van demografische veranderingen op de arbeidsmarkt op te vangen? Kwalitatief arbeidsmarktbeleid is
belangrijker dan een verhoging van de arbeidsparticipatie. Scholing wordt als een probaat middel gezien om de

Experimentele fabriek in Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Foto: Petra Heise

regionale gevolgen van demografische veranderingen op
te vangen en mismatch en werkloosheid zoveel mogelijk

Sterke regionale economieën

te voorkomen. Hiermee worden de arbeidsproductiviteit

De ervaringen in krimpregio’s onderstrepen het belang van

en het vermogen tot innovatie gestimuleerd, twee stel-

sterke regionale economieën. De overheid en de vakbewe-

schroeven voor welvaartsgroei in een vergrijzende en

ging zouden meer aandacht moeten hebben voor de soms

krimpende samenleving. Bijvoorbeeld door schooluitval

grote regionale verschillen op de arbeidsmarkt. De overheid

tegen te gaan en jongeren zo hoog mogelijk op te leiden.

moet bij de uitvoering van het topsectorenbeleid letten op

En door oudere werknemers in staat te stellen zich per-

mogelijke negatieve effecten voor regio’s zonder topsecto-

manent (bij) te scholen. (Om)scholing is ook een belang-

ren. Kansrijke jongeren vertrekken immers uit deze regio’s

rijk middel bij de begeleiding van werk-naar-werk. Vak-

omdat ze elders een betere toekomst hopen te vinden. En

bonden moeten toezien op een effectief gebruik, over

nieuwe bedrijven vestigen zich minder snel in een omgeving

sectorgrenzen heen, van Onderwijs & Opleidingsfondsen.

met weinig hoogopgeleiden, waardoor ook nieuwe banen

In veel sectoren beheren zij die samen met werkgevers.

voor lager en middelbaar opgeleiden uitblijven. Werkgele-

Werkgevers zijn minder geneigd om scholingsgeld

genheid is dan ook een fors probleem in deze gebieden.

beschikbaar te stellen voor werk in een andere sector.

Het Sociaal Akkoord van 2013 voorziet in de oprichting van

Toch doen de sociale partners er goed aan hun blikveld in

35 arbeidsmarktregio’s, waar vakbonden, UWV, lokale over-

die richting te verbreden.

heden en ondernemers samenwerken voor een goed func-
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Wat werkt in de praktijk?
Krimp moet je niet krampachtig bestrijden. Je kunt het

versiteiten, ziekenhuizen en bibliotheken te bevorderen.

beter zo goed mogelijk begeleiden, zegt ook bestuurs-

Die samenwerking is de sleutel naar een nieuwe toe-

kundige Femke Verwest van het Planbureau voor de

komst voor de regio. De Allianz probeert het feit dat de

Leefomgeving in haar proefschrift (2011) en een rap-

industrie in puin lag na de val van de Muur te benutten

port voor de OECD (2013). Dat is in de praktijk behoor-

door zich nu te richten op innovatie. Als er niks is, kun je

lijk ingewikkeld, maar een regel is: maak de situatie

immers iets nieuws beginnen. Bijvoorbeeld met universi-

vooral leefbaar voor degenen die er nog wel wonen.

teiten die zich specialiseren in duurzame energie en

Verloopt dit succesvol, dan kan een regio op den duur

daarbij nauw met het bedrijfsleven samenwerken. Zodat

opbloeien en soms zelfs weer aantrekkelijk worden

ze studenten aantrekken die na hun studie in de regio

voor bedrijven en mensen van ‘buiten’.

aan de slag kunnen en dus willen blijven.

Een bekend voorbeeld daarvan is de Oost-Duitse stad

In Zuid-Limburg probeert men iets dergelijks te berei-

Leipzig in de deelstaat Sachsen, waar inmiddels een

ken met de Zorgacademie in Heerlen. Dit samenwer-

bedrijf als BMW met 800 werknemers elektrische auto’s

kingsinitiatief van overheid, hogeschool en bedrijven

bouwt. Met veel Europese subsidie en uiteraard onder-

richt zich op innovatie in de zorg met het oog op de

steund door de lokale overheid, maar toch. De overheid

vergrijzing. Ook hier is het doel om een specialisatie te

van buurdeelstaat Sachsen-Anhalt richtte een ‘Demogra-

creëren die in eerste instantie nuttig is voor de regio

fie Allianz’ op om samenwerking van sociale partners

zelf, maar op langere termijn ook economisch perspec-

met maatschappelijke instellingen, hogescholen en uni-

tief biedt.

tionerende arbeidsmarkt. Dit plan is nu nog gericht op

lokale bedrijven zonder veel investeringsmogelijkheden.

banen voor arbeidsgehandicapten en Wajongers. De ambi-

Meer diversiteit zorgt voor meer veerkracht om economi-

tie om uiteindelijk te komen tot permanente mobiliteits-

sche klappen op te vangen. Hierbij kunnen overheid,

centra voor alle werknemers en werklozen zou echter niet

ondernemers en vakbeweging samenwerken. Vakbonden

naar de achtergrond moeten verdwijnen.

belanden met het oog op banenbehoud op korte termijn

Ook stelt het ministerie van SZW vanuit het sociaal akkoord

in regio’s met weinig werkgelegenheid vaak in achterhoe-

geld beschikbaar voor werkgelegenheidsplannen vanuit

degevechten om fabrieken die sluiten of hun productie

sectoren. Sommige sectoren benutten deze gelden ook

willen verplaatsen. Meestal zit er niet meer in dan een

voor regionale plannen. Dit wordt gestimuleerd door het

redelijk sociaal plan voor vaste krachten of een jaar langer

Actieteam Crisisbestrijding (waar ook de FNV in is verte-

open blijven. Natuurlijk is het gerechtvaardigd om op

genwoordigd) dat de plannen beoordeelt, maar eigenlijk

korte termijn vooral aan banenbehoud te denken. Als er

zou het standaard moet gebeuren.

tijd gewonnen wordt, moet de vakbond die echter vooral
benutten om zelf na te denken over constructievere, scho-

Achterhoedegevechten

nere en duurzamere alternatieven op langere termijn,

De werkgelegenheid in krimpgebieden is vaak afhankelijk

zodat een regio economisch levensvatbaar blijft. En de

van enkele grote bedrijven of een bepaalde sector en van

vakbond relevant, ook voor jongere generaties.
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Werkgevers en vakbonden moeten het sámen doen

Modernisering van de
CAO is hard nodig
Onlangs werd gevierd dat de eerste cao een eeuw geleden tot stand kwam. Maar haalt dit
instrument ook de volgende 100 jaar? Dan zal er heel wat moeten gebeuren, meent Henk Strating. Werkgevers en vakbonden moeten samen aan vernieuwing werken. Daarbij zal niet het
collectief, maar het individu centraal dienen te staan.

De CAO bestaat 100 jaar. Op 14 november 2014 was het pre-

D

bonden afzonderlijk wordt gevoerd en niet gezamenlijk.

cies een eeuw geleden dat de eerste landelijke CAO werd

Terwijl de titel van het AWVN-congres – ‘Groeien doen we

afgesloten tussen de Typografenbond en de Nederlandsche

samen’ – anders doet vermoeden, lijken werkgevers en vak-

Bond van Boekdrukkerijen. Op initiatief van de laatste, de

bonden vooral de discussie en het debat te zoeken en niet

werkgevers. Die vreesden oneerlijke concurrentie, omdat

zozeer de dialoog. Het gevolg daarvan laat zich raden. Al op

een deel van de werkgevers wel en een ander deel niet

de dag van het AWVN-jaarcongres nam de vakbeweging

gebonden was aan de reeds bestaande lokale CAO. Die was

nadrukkelijk afstand van de visie van de grootste werkge-

door de vakbonden afgedwongen met een staking.

versorganisatie van ons land om pensioen, sociale zekerheid

Hoewel het 100-jarig bestaan van de CAO de populaire talk-

en scholing van zzp’ers en werknemers in één basisvoorzie-

shows van Van Nieuwkerk, Tan en Pauw niet haalde, is het

ning te regelen. Niet dat de vakbeweging tegen een basis-

aan de vaderlandse polder niet onopgemerkt voorbij

voorziening voor alle werkenden is. Maar wel als een verbe-

gegaan. FNV KIEM, de rechtsopvolger van de Typografen-

tering van de positie van zzp’ers ten koste gaat van de posi-

bond, organiseerde een seminar over de toekomst van de

tie van vaste werknemers, zoals de AWVN bepleit.

CAO. De initiatiefnemers van de eerste landelijke CAO, de

werkgevers, ontbraken echter op het podium. De AWVN,

iCAO

de grootste werkgeversvereniging van ons land, had het

Zelf mocht ik op de 100ste verjaardag van de CAO mijn visie

eigen jaarcongres in oktober al gebruikt om zijn visie op de

op de toekomst van de CAO uitleggen bij BNR Nieuws-

toekomst van de CAO naar buiten te brengen.

radio. Die CAO heeft wat mij betreft alleen toekomst als

Misschien is wel het meest opvallende aan het debat over

werkgevers en vakbeweging sámen aan vernieuwing en

de toekomst van de CAO dat het door werkgevers en vak-

modernisering willen werken. Alleen zo kan de CAO na 100
jaar gerevitaliseerd worden. Ik gaf dan ook een toelichting
op de iCAO uit het boekje ‘Werken in en aan verandering’w

Henk Strating is oprichter van HS Arbeidsvoorwaarden.

– waar AWVN én FNV overigens aan meewerkten. De iCAO,
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met een knipoog naar de digitale

Op deze wijze maakt de iCAO de CAO

techniek die hem mogelijk maakt, is

veel wendbaarder en ondernemender

een sterk geïndividualiseerde CAO.

en krijgen medewerkers veel meer

Alle arbeidsvoorwaarden die in geld

keuzevrijheid en keuzemogelijkheden.

kunnen worden uitgedrukt worden

De iCAO verkleint daardoor de huidige

omgezet naar één arbeidsvoorwaar-

verschillen tussen werknemers met een

denbudget. Daarover kan de werkne-

arbeidsovereenkomst en zzp’ers die op

mer vrij beschikken, 24 uur per

overeenkomst van opdracht werken.

etmaal, 365 dagen per jaar. Via een

Dat kan het op den duur makkelijker

App of andere internettoepassing

maken om tijdelijk of blijvend tussen

stelt hij zijn eigen arbeidsvoorwaar-

beide te switchen. Zeker wanneer te-

denpakket samen dat voortdurend

gelijkertijd, zoals zowel werkgevers als

kan worden aangepast bij de eigen

vakbonden bepleiten, zzp’ers meer

wensen en behoeften. Dat kan ook

aanspraak kunnen maken op pensioen

met de arbeidstijd, door werkzaamhe-

en sociale (basis)zekerheid.

den via een digitaal prikbord aan te
bieden aan collega’s die tijdelijk meer

Geleidelijke invoering

willen werken of door zelf op werk-

De iCAO kan geleidelijk worden inge-

zaamheden die collega’s aanbieden in

voerd. Niet alle arbeidsvoorwaarden

te tekenen. De beloning voor die

hoeven in één keer in het arbeidsvoor-

werkzaamheden wordt bepaald door

waardenbudget op te gaan. Deskun-

de zwaarte van die werkzaamheden

digen waarschuwen bovendien om

en kan dus afwijken van de beloning

bepaalde arbeidsvoorwaarden, zoals

van de reguliere werkzaamheden. Zo

pensioen, er zelfs helemaal buiten te

wordt en passant beloningsdifferentia-

laten. Default-opties, waardoor er

tie op een natuurlijke wijze in een orga-

voor degenen die (nog) niet zelf willen

nisatie geïntroduceerd. Dat geldt op

kiezen vooralsnog niets verandert,

den duur ook voor gevoelige onder-

kunnen koudwatervrees van twijfe-

werpen als demotie en zelfs de vaste

laars wegnemen. De technologie is

baan. Een vaste aanstelling voor een

klaar voor de iCAO. We moeten er

beperkte omvang kan immers worden

alleen nog gebruik van durven maken!

aangevuld met tijdelijke werkzaamhe-

Daarin kunnen CAO-partijen het voor-

den binnen en op den duur – als meer

touw nemen, hoewel de iCAO door

bedrijven meedoen – wellicht ook bui-

werkgevers en werknemers die dat wil-

ten het eigen bedrijf. En in periodes

len ook nu al vergaand kan worden

waarin die werkzaamheden niet be-

toegepast binnen de huidige regels

schikbaar zijn, kan de medewerker er

van veel bestaande CAO’s! Misschien is

met behulp van de iCAO voor kiezen

die weg, van onderop, wel te verkiezen

zijn inkomen aan te vullen door andere

boven de weg van bovenaf.

arbeidsvoorwaarden tijdelijk uit te
laten betalen.

w Dit document vindt u op www.zeggenschap.info/
downloads-voor-abonnees

De iCAO maakt
de CAO
wendbaarder en
ondernemender
en medewerkers
krijgen
veel meer keuzevrijheid en
-mogelijkheden
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Keuzevrijheid pensioenf
Door de onvrede over pensioenen, klinkt de roep steeds luider om mensen zelf te laten kiezen bij
welk fonds zij hun pensioen willen onderbrengen. Een dergelijke keuzevrijheid levert echter weinig op, constateren Paul de Beer e.a.1 Het is beter om deelnemers meer zeggenschap te geven.
De roep om meer keuzevrijheid in het pensioenstelsel klinkt

D

pensioenfonds zij hun spaargeld willen onderbrengen. Vaak

steeds luider. Minister Dijsselbloem van Financiën stelde in

wordt wel een vijfde van de totale loonkosten aan pen-

juni van dit jaar op een congres dat deelnemers aan een

sioenpremies besteed (inclusief de bijdrage van de werk-

pensioenfonds moeten ‘kunnen stemmen met de voeten’:

gever). Als dat niet goed belegd wordt, kan je dat een flink

wie niet tevreden is, moet kunnen overstappen naar een

deel van je toekomstig pensioen kosten. De afgelopen

ander fonds. Merel van Vroonhoven, voorzitter van de

jaren hebben uitgewezen dat ons pensioen heel wat min-

Autoriteit Financiële Markten, zei in het tv-programma Bui-

der zeker is dan ons lang is voorgehouden. Kortingen op

tenhof van 19 oktober: ‘Ik denk dat het goed is dat er meer

het pensioen, waarvan we dachten dat ze uitgesloten

keuzevrijheid is’. NRC-journaliste Marike Stellinga schreef al

waren, zijn ineens aan de orde van de dag. Als de pen-

ruim drie jaar geleden, naar aanleiding van het pensioen-

sioenfondsen hun beloften niet waarmaken is het geen

akkoord, een stuk met de titel ‘Laat mij toch lekker mijn

wonder dat de mondige, steeds hoger opgeleide werkne-

eigen pensioenfonds kiezen!’ De G500, de club van jonge-

mers van vandaag liever zelf hun pensioengeld beheren.

ren die de politiek wil verjongen, formuleerde bij haar

Bovendien kan keuzevrijheid de concurrentie tussen pen-

oprichting in mei 2012 een tienpuntenplan, waar de pen-

sioenfondsen stimuleren, zo kan iedere econoom je vertel-

sioenen op de eerste plaats stonden. De G500 pleitte

len. Dit zou hen dwingen om hun uitvoeringskosten te ver-

ervoor om het gemakkelijker te maken naar een ander pen-

lagen en/of hun rendementen te verhogen. Kortom, keuze-

sioenfonds over te stappen en om individuele pensioenre-

vrijheid zou leiden tot een betere prijs-kwaliteitverhouding

keningen te introduceren. Ten behoeve van de nationale

van het pensioenproduct. De vraag is natuurlijk wel of het

pensioendialoog liet staatssecretaris Klijnsma van SZW een

in de praktijk ook zo werkt.

peiling houden onder de Nederlandse bevolking, waaruit
blijkt dat 60% wil kiezen met welk risico wordt belegd en
56% hoeveel premie er per jaar wordt

betaald.2

Keuze pensioenfonds
Er zijn veel vormen van keuzevrijheid in het pensioenstelsel

Ogenschijnlijk is er in Nederland brede steun voor meer

denkbaar. Veel pleidooien voor keuzevrijheid zijn helaas

keuzevrijheid in het pensioenstelsel. De logica hierachter is

weinig precies in welke keuzemogelijkheden zij willen intro-

evident. Als werknemers ontevreden zijn over de prestaties

duceren en welke beperkingen en randvoorwaarden daar-

van hun pensioenfonds, laat hen dan zelf kiezen bij welk

aan worden opgelegd. Wij veronderstellen dat iedere deelnemer en ex-deelnemer aan een pensioenregeling zelf kan
kiezen welk pensioenfonds hij/zij de pensioenregeling wil

Paul de Beer is hoogleraar arbeidsverhoudingen en directeur van het
wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging.

laten uitvoeren. De pensioenregeling (jaarlijkse opbouw,
franchise, indexeringsmechanisme) ligt dus vast, maar de
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fondsen levert niets op
uitvoerder niet. Om de gedachten te bepalen gaan we uit

Laten we eerst veronderstellen dat deelnemers en ex-deel-

van een standaard pensioenregeling die na veertig jaar uit-

nemers een geïnformeerde en rationele keuze maken tus-

zicht biedt op een pensioen van 70% van het middelloon.

sen hun huidige pensioenfonds en een ander fonds door de

Om deze keuzevrijheid niet tot een wassen neus te maken

kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Neem, ter illus-

veronderstellen we dat pensioenfondsen een acceptatie-

tratie, twee willekeurige pensioenfondsen, een met een

plicht hebben, net zoals de zorgverzekeraars bij de ziekte-

meerderheid van oudere deelnemers en een met een

kostenverzekering. Anders zouden pensioenfondsen deel-

meerderheid van jongere deelnemers. De prestaties van

nemers met ongunstige kenmerken kunnen weigeren. We

beide fondsen, in termen van dekkingsgraad en de hoogte

veronderstellen ook dat de doorsneepremie wordt gehand-

van de premie, worden door tal van factoren beïnvloed,

haafd op fondsniveau (maar niet noodzakelijkerwijs per

zoals in het verleden behaalde rendementen, het verloop

regeling). Dit betekent dat oudere en jongere deelnemers

van de rentestand en de hoogte van de uitvoeringskosten.

evenveel premie betalen en evenveel pensioen opbouwen,

Maar bij gelijke omstandigheden zal de premie van het

hoewel de premies van jongeren veel langer kunnen ren-

‘jongere’ fonds lager kunnen zijn – of de dekkingsgraad
hoger – dan van het ‘oudere’ fonds doordat de premies van
jongere deelnemers langer kunnen renderen (veronderstel-

Het zal lastig worden de

lende dat het gemiddelde rendement hoger is dan de infla-

solidariteit tussen jongeren en

fonds kunnen er dan voordeel bij hebben om over te stap-

ouderen in stand te houden

trekken uit het oude pensioenfonds, zal de premie van dat

tie). De jongere deelnemers in het relatief oude pensioenpen naar het jongere pensioenfonds. Als de jongeren verfonds – als we veronderstellen dat alle andere omstandigheden onveranderd zijn – omhoog moeten of zal de dekkingsgraad dalen. Hierdoor zullen ook wat oudere deelne-

deren en dus in feite meer ‘waard’ zijn. Zou dat niet het

mers vertrekken. Zo zal het oude fonds leeglopen, niet

geval zijn, dan kan een fonds oudere deelnemers de facto

doordat het onderpresteert, maar doordat zijn deelne-

weigeren door voor hen een veel hogere premie te rekenen

mersbestand een ongunstige leeftijdsopbouw heeft. Dege-

dan voor jongere deelnemers. Verder blijft de premie die de

nen die als laatste achterblijven, zullen de dupe zijn, door-

werkgever betaalt gelijk; het is immers niet de bedoeling dat

dat het pensioenfonds veelal onvoldoende middelen tot

de werkgever er baat bij heeft als een werknemer naar een

zijn beschikking zal hebben om de opgebouwde aanspra-

ander fonds overstapt. Uiteraard moet het voor de deel-

ken waar te maken. Ze worden gekort.

nemer wel voordeel kunnen hebben om van fonds te wisselen – anders hoeven we überhaupt geen keuzevrijheid te

Grote turbulentie

introduceren. Dit kan doordat het nieuwe fonds een lagere

Dit is echter niet het einde van het verhaal. Doordat ook

premie rekent of doordat het vaker, dankzij een hogere dek-

steeds meer oudere deelnemers zich bij het jongere pen-

kingsgraad, de pensioenopbouw kan indexeren.

sioenfonds aansluiten, zal dat fonds zijn premie moeten
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verhogen. Hierdoor zullen opnieuw jongeren vertrekken op

om daarmee meer deelnemers aan te trekken die zich niet

zoek naar een ander jong pensioenfonds. Zo begint het

realiseren dat dit wel eens zou kunnen samengaan met een

proces van voren af aan en dreigt er een permanente mas-

veel onzekerder en mogelijk lager rendement op langere

sale beweging tussen pensioenfondsen op gang te komen.

termijn. Daarmee stimuleren deze actief kiezende deelne-

Sommige pensioenfondsen zullen ten onder gaan. Andere

mers de pensioenfondsen niet tot betere prestaties, maar

fondsen zullen in korte tijd een grote toevloed aan nieuwe

juist tot riskanter gedrag op korte termijn.

deelnemers zien, maar vervolgens wellicht weer een even

Kortom, als de meeste mensen een rationele keuze maken,

massale uitstroom. Kortom, er kan een grote turbulentie

dreigen de stabiliteit en de duurzaamheid van het pen-

ontstaan, die de stabiliteit van het pensioenstelsel in gevaar
brengt. Bovendien zal deze turbulentie niet bijdragen aan
betere prestaties van de pensioenfondsen, maar vooral
resulteren in pogingen om de meest gunstige groep deelnemers te lokken. En het zal lastig worden om de solidariteit die nu binnen bedrijven of bedrijfstakken tussen verschillende jongeren en ouderen bestaat, in stand te houden
als groepen hun bijdrage aan die solidariteit kunnen ontlo-

De meeste mensen hebben
weinig kennis van pensioen en
kiezen niet rationeel

pen door te wisselen van pensioenuitvoerder.

Geen rationele afweging

sioenstelsel in gevaar te komen. Als de meeste mensen niet

Nu gaat het bovenstaande ervan uit dat alle deelnemers

kiezen of geen geïnformeerde en rationele keuze maken,

van pensioenfondsen een geïnformeerde en rationele kos-

draagt keuzevrijheid niet bij aan een beter functionerend

ten-batenafweging maken. Uit gedragseconomisch onder-

stelsel doordat pensioenfondsen niet worden geprikkeld

zoek weten we dat de meeste mensen weinig kennis van

om hun prestaties te verbeteren.

pensioenen hebben en niet rationeel (dat wil zeggen niet
consistent) kiezen. De meerderheid kiest zelfs helemaal niet

Individuele inspraak

als ze daartoe niet gedwongen wordt. En degenen die wel

Er lijken twee hoofdredenen te zijn waarom gepleit wordt

kiezen, kunnen sterk worden gestuurd door de wijze waarop

voor meer keuzevrijheid. De eerste is dat preferenties ver-

de keuze wordt gepresenteerd. Als de meerderheid niet

schillen en er dus behoefte is aan maatwerk. De tweede is

kiest en bij het huidige pensioenfonds blijft, loopt de stabili-

dat mensen ontevreden zijn met de prestaties van pen-

teit van het pensioenstelsel in ieder geval minder gevaar.

sioenfondsen. De kortingen op de pensioenen van de afge-

Maar het betekent ook dat pensioenfondsen niet erg wor-

lopen jaren – iets waarvan we jarenlang dachten dat zij in

den geprikkeld om hun prestaties te verbeteren, omdat de

ons pensioenstelsel uitgesloten waren – hebben het ver-

meeste deelnemers daar toch niet op reageren. Het nadeel

trouwen een flinke knauw gegeven. Om in te spelen op ver-

dat een klein deel van de deelnemers vertrekt, weegt dan

schillen in preferenties en het wantrouwen te verminderen

niet op tegen het voordeel dat bij de niet-kiezende deelne-

is er echter nog een andere weg dan mensen ‘met de voe-

mers hogere kosten in rekening kunnen worden gebracht.

ten te laten stemmen’. En dat is om hen individueel en col-

Degenen die wel kiezen, zullen veelal geen afgewogen en

lectief meer zeggenschap te geven over hun pensioenre-

geïnformeerde keuze maken, omdat hen het financieel

geling en pensioenfonds.

inzicht en de kennis over de prestaties van pensioenfond-

Individuele inspraak kan worden gerealiseerd door deelne-

sen ontbreken. Zo zullen pensioenfondsen zich wellicht

mers aan een pensioenfonds binnen hun huidige pensioen-

meer op een hoog kortetermijnrendement gaan richten,

regeling meer keuzemogelijkheden te bieden. Veel pen-
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sioenregelingen kennen al diverse keuzemogelijkheden,

zij hun belangen verkwanselen. Er valt over te twisten of

zoals binnen zekere grenzen zelf de pensioenleeftijd bepa-

deze kritiek terecht is, maar om aan de discussie een einde

len, met deeltijdpensioen gaan, een partnerpensioen ruilen

te maken zou het goed zijn alle deelnemers en ex-deelne-

voor een hoger pensioen en een hooglaagpensioen. Er valt

mers aan pensioenregelingen een stem te geven. Dit zou

veel voor te zeggen om deze keuzemogelijkheden verplicht

bijvoorbeeld kunnen worden gerealiseerd door een verte-

in alle pensioenregelingen te laten opnemen. Daarnaast valt

genwoordiging van alle deelnemers en ex-deelnemers wet-

te overwegen een nieuwe keuzemogelijkheid toe te voegen,

telijke instemmingsbevoegdheid te geven met wijzigingen

namelijk de hoogte van de pensioenopbouw. Volledige vrij-

in pensioenregelingen. Als de sociale partners een akkoord

heid is niet wenselijk, omdat feitelijk de verplichte deelname

bereiken zouden zij dit dan dus eerst ter goedkeuring moe-

zou worden afgeschaft als deelnemers ook voor een opbouw

ten voorleggen aan een vertegenwoordiging van deelnemers en ex-deelnemers.

Het zou goed zijn alle

Terugwinnen vertrouwen
Meer zeggenschap van deelnemers over zowel hun individu-

(ex-)deelnemers aan pensioen-

ele pensioen als de collectieve pensioenregeling garandeert

regelingen een stem te geven

over het pensioenstelsel zullen verdwijnen. Een deel van het

zeker niet dat de ontevredenheid met en het wantrouwen
probleem ontstaat ook doordat de kosten van het vermogensbeheer, dat veelal door fondsen wordt uitbesteed,
ondoorzichtig en moeilijk beïnvloedbaar zijn. Het is niet aan-

van nul procent kunnen kiezen. Te denken valt aan een keuze

nemelijk dat een vertegenwoordiging van de deelnemers

voor een jaarlijkse pensioenopbouw tussen 1,4% en 1,875%

lagere uitvoeringskosten kan afdwingen als de pensioenuit-

van het loon (de maximumopbouw volgens het nieuwe

voerder de meeste informatie en expertise heeft.

Financiële Toetsingskader). In het eerste geval bouw je een

Niettemin biedt meer zeggenschap van de deelnemers

kwart minder pensioen op dan in het laatste geval. Uiteraard

over de inhoud van de pensioenregeling wel een perspec-

zou de premie dan ook een kwart lager moeten zijn.

tief om het vertrouwen in het pensioenstelsel geleidelijk
terug te winnen, zonder dat daarvoor de waardevolle ele-

Collectieve zeggenschap

menten van het bestaande pensioenstelsel, zoals solidari-

Daarnaast zou de collectieve zeggenschap van de deelne-

teit, stabiliteit, relatieve voorspelbaarheid en lage uitvoe-

mers moeten worden versterkt. De onvrede over het

ringskosten, worden opgegeven.

bestaande pensioenstelsel lijkt ook voort te komen uit
gebrek aan vertrouwen in de sociale partners die nu onderling de pensioenregeling bedisselen en vervolgens verplicht aan alle werknemers opleggen, ongeacht of zij hen
werkelijk vertegenwoordigen. Vooral de vakbonden moeten het in die kritiek vaak ontgelden, omdat zij nog minder
dan een op de vijf werknemers als lid hebben. En dat zijn
bovendien in meerderheid oudere werknemers. Jongeren
zien de vakbeweging daardoor vaak niet als de rechtmatige vertegenwoordiger van hun belangen. Maar ook de
gepensioneerden verwijten de vakbonden regelmatig dat

Noten
1 Dit artikel is een verkorte versie van een Inleiding voor het congres van de
Pensioenfederatie op 6 november 2014. Het is gebaseerd op het onderzoeksproject ‘Keuzevrijheid in pensioenen’ dat Paul de Beer, Johan de
Deken, David Hollanders, Sijbren Kuiper, Wiemer Salverda en Natascha van
der Zwan van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies de afgelopen
jaren hebben uitgevoerd. Een samenvatting van het onderzoek is gepubliceerd als AIAS Working Paper ‘Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op?’.
2 Overigens is de uitkomst van dergelijke peilingen sterk afhankelijk van de
precieze vraagstelling. Zie voor een treffende illustratie Harry van Dalen &
Kène Henkens, ‘Goedkope praatjes over keuzevrijheid in pensioen’, Me
Judice, 6 november 2014.
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Vergeten hoofdstuk in 2015
Het aardige van verkiezingen is dat je logischerwijs

stemmers is niet groter dan die halflinks of heel links

elke keer opnieuw iets van enthousiasme voelt opstij-

of half rechts en heel rechts van het midden. Gevolg:

gen. We zijn een democratie, het volk heeft de macht

minder stemmen en verlies van vertrouwen. En terug

en om de zoveel tijd besluiten wij of het wel of niet

naar hun eigen positie is voor de betrokkenen moei-

anders moet in het land. Kom daar maar eens om in

lijk: die posities zijn ter linker en rechterzijde door

niet-westerse landen! Het onaardige van verkiezin-

anderen opgevuld.

gen is natuurlijk dat het niet erg veel uitmaakt. Als

De daarop volgende keuze was de vlucht naar de

tegendraads volkje stemmen we voornamelijk tegen

boekhouding van de staat. Om de (vul maar in) voor

elkaar zodat de uitslag elke keer ongeveer hetzelfde

de toekomst betaalbaar te houden gaan we nu bezui-

is. Het enige leuke is dat de laatste tien jaar de poli-

nigen op de (vul maar in). Onderwijs, zorg, oudjes,

tieke partijen zich periodiek anders verdelen over de

leger, uitkeringen, pensioen, u kent het deuntje. Ver-

uitslag. Eigenlijk is dat trouwens wel revolutionair. Er

betervoorstellen voor (vul maar in) zijn niet mogelijk

is niets meer over van de priemende vinger van

omdat het geld ergens vandaan moet komen en waar

Domela Nieuwenhuis, de welgemeende tip van

dat is weet niemand. De politiek heeft zichzelf verlamd

Colijn om door de crisis van de jaren ‘30 heen te sla-

door het begrotingstekort te aanbidden, het volk

pen, de samenhang en samenzang van achtereenvol-

merkt de stille verarming en de verwaarlozing voor wie

gende christenpolitici en de twee dingen die we altijd

niet bemiddeld, hooggeschoold en baankrachtig is.

moesten begrijpen van Den Uyl.

Uiteraard mort het volk en keert de verkiezingsmarkt
zich tegen de boekhouderspartijen. Blijft over: het

In plaats daarvan analyseren marketingspecialisten

opblazen van foute noten van Mozart. En vergezichten

en spindokters de gevoelens van het volk en geven zij

over innovatie, technologie en koninklijke handels-

de posities aan waarmee politici het meest kunnen

reisjes. Kansloos. Kan dat niet beter?

scoren. Het volk als verkiezingsmarkt. Het volk kent
dat als het verdwijnen van de ideologie in de demo-

In 1889 schreef Domela Nieuwenhuis het supplement

cratie. Nog leuker wordt het nu blijkt dat ze hun werk

‘Een vergeten Hoofdstuk’ als aanvulling op het dub-

de laatste jaren niet goed hebben gedaan. Erg

beldikke jubelboek over vijftig jaren democratisch

extreem is Nederland niet, dus kozen alle partijen

Nederland. Men was het volk vergeten. En dat gebeurt

voor verschuiving naar het midden. Dom natuurlijk.

nu weer. Zestig procent van de Nederlandse werkne-

Om twee redenen. Geen enkele partij die daar eigen-

mers is laaggeschoold en wordt bij voortduring verge-

lijk niet hoort kan even overtuigend overkomen als

ten. De partij die daar werk van maakt en werk voor

de partijen die daar wel horen. In het midden staat bij

maakt kan in maart voor een aardverschuiving zorgen.

ons al anderhalve eeuw Jezus als een huis, of Buma of

Iets voor goede voornemens voor 2015? Al was het

hoe die straks ook heet. En de hoeveelheid midden-

maar uit berekening?

Angst voor
robots is niet
nodig
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We staan aan de vooravond van een nieuwe technologische revolutie. Deze revolutie zou
zich van voorgaande onderscheiden, omdat menselijke arbeid massaal zou worden vervangen door robots. Volgens Kees Korevaar is die angst niet terecht. Ook robotisering levert nieuwe werkgelegenheid op. Het is dan wel zaak hier tijdig op in te springen, te beginnen met
vernieuwing in het onderwijs.

Na tien jaar economische stagnatie lopen denkers en poli-

N

samenleving. Grote winnaars zijn de ‘programmeurs en

tici zich warm voor de volgende groeiperiode. Een periode

academici van Silicon Valley’, die immers de kans krijgen

die de nodige uitdaging met zich mee zal brengen. Geliefd

om nieuwe dingen te ontwikkelen en te genieten van de

en spectaculair thema: de baanloze groei. De robot als ver-

toepassingen van al dit moois. Zij hebben een gevuld leven

vanger van de werknemer: handarbeiders, middengroepen

en zijn ook op sociaal-cultureel niveau de winnaars. De mid-

en kenniswerkers. De belangrijkste media zijn gestart met

denklasse en de lagere klassen verliezen. De lonen in de VS

series: ‘What’s next?’ en ook minister Asscher van SZW

dalen al vijftien jaar, de structurele werkloosheid neemt toe,

heeft een toekomstvisie neergelegd, om het denken over

lagere technische opleidingen bieden geen kansen meer

een mogelijk nieuw beleid te stimuleren.w

op een acceptabele beroepsloopbaan. Maatschappelijke

De meeste bijdragen baseren zich op het werk van Andrew

participatie van de lagere klassen neemt af en zal nog ver-

McAfee, prominent onderzoeker en spreker, verbonden

der afnemen. Drankgebruik, overgewicht, medicijnenge-

aan het Massachusetts Institute of Technology in Boston

bruik en echtscheidingen nemen toe.

(het MIT). McAfee betoogt dat de technologische revolutie,

Het is nogal wat. Vooral omdat McAfee een al langer

waar we nu voor staan veel meer impact zal hebben dan

bestaande Amerikaanse trend doortrekt naar de toekomst

vorige ‘sprongen’, zoals de uitvinding van de elektriciteit,

en dat voor een steeds grotere groep. Zijn betoog leest als

automobiel, computer en smartphone. De combinatie van

een waarschuwing vanuit het beschaafde Boston aan de

robotica en kunstmatige intelligentie maakt het mogelijk

onverantwoordelijke cowboys in het westen van de Ver-

om machines met machines te laten communiceren. Denk

enigde Staten (Silicon Valley, vlakbij San Francisco), waar de

aan zelfrijdende voertuigen, waardoor heftruckchauffeurs

meeste nieuwe technologie ontwikkeld wordt. Een Ameri-

in magazijnen overbodig worden, maar misschien ook

kaans onderonsje binnen de kring van linkse intellectuelen.

chauffeurs op de weg, treinmachinisten en piloten. Denk

Verder niets dan goeds over de door McAfee bepleite

ook aan winkels met zelfscannende kassa’s, aan banken en

maatregelen: beter onderwijs voor kinderen uit niet-rijke

verzekeringsbedrijven met inbellende computers en aan de

gezinnen, betere sociaal-culturele voorzieningen, een wet-

zorgsector met geautomatiseerde patiënt-volgsystemen.

telijk minimumloon. Allemaal maatregelen waar we ook

McAfee betoogt dat er op termijn vooral banen verloren

elders in de wereld wat aan hebben en waar we in Europa

zullen gaan in de

middengroepen1,

banen met een com-

heel zuinig op moeten zijn.

municatieve en regelende inbreng. Met dit vertrekpunt
schetst hij een schokkend beeld van de Amerikaanse

Mensen creëren ongelijkheid
Ik heb twee problemen met het debat over de robot, zoals
dat op dit moment in Nederland wordt gevoerd. Ten eerste

Kees Korevaar ontwikkelt systemen en oplossingen voor nieuwe arbeidsverhoudingen. www.korevaaradvies.nl

is de sociale armoede, die we in Nederland ook zien, maar
zeer ten dele te wijten aan de technologische ontwikkeling.
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Armoede en culturele achterstand worden niet door
machines maar door mensen gecreëerd, bijvoorbeeld
door de manier waarop arbeidsorganisaties zijn ingericht
en door het perspectief dat het onderwijs weet te bieden.
Sociale armoede wordt trouwens ook aangewakkerd door
de manier waarop er de laatste jaren in Nederland over
solidariteit wordt gedacht. Mijn tweede probleem met het
‘technologiedebat’, zoals dat wordt gevoerd is het pessimisme dat er omheen hangt. Alsof onze planeet wordt
overgenomen door een vreemde stam uit de ruimte die
onze banen inpikt en de toekomst van de jongeren verknalt. Dit pessimisme noemen we met een moeilijk woord
‘technologisch determinisme’, dus het onvermijdelijke,
het onbestuurbare van de technische ontwikkeling. Het
spook van technologisch determinisme duikt iedere keer
op als de economie lange tijd hapert, het was er in de
jaren ‘30, ‘50 en ‘80 van de vorige eeuw en het is er ook
nu.

Het technologiedebat

Drie trends

wordt gevoerd alsof

Het is veel zinvoller om een analyse te maken van wensen,

onze planeet

hoe de nieuwe technologie ingericht moet worden.

wordt overgenomen door
een vreemde stam

behoeften, en zo je wil markten en op die manier te bezien
Afgaand op de literatuur, die uiteraard door Silicon Valley
wordt gedomineerd2 zien we dan grofweg drie trends.
1.Logistiek en transport kunnen goedkoper, groener en
veiliger. Het speeltje van Google in dit verband is de zelf-

uit de ruimte die onze

sturende auto. Maar voorlopig gaat het nog om winkel-

banen inpikt en de

cessen die overbodig worden. Dit gaat stapsgewijs veel

toekomst van jongeren

tuur en onderhoud. Zelfrijdende en koppelbare auto’s rij-

verknalt.

bevoorrading, e-commerce en om administratieve probanen kosten, maar schept ook veel banen in infrastrucden niet vanzelf maar hebben verkeersregels, routes,
productiebedrijven en onderhoudsbedrijven nodig. Fantastisch om hieraan te werken. En dit zijn echt niet allemaal banen voor academici.
2.Energie en (her)winning van grondstoffen moeten groener, goedkoper en slimmer. We staan pas aan het begin
van een omwenteling van olie en gas naar allerlei grootschalige en kleinschalige alternatieven. Met alle ups en
downs die er mee verbonden zijn, is dit een hoofdzakelijk
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nieuwe economische bedrijvigheid. Waar veel research

raten. Maar wij moeten ook een bredere visie ontwikkelen

mee gemoeid is en vele, vele banen in de toepassing en

op de werkzaamheden van medisch personeel en gebrui-

dienstverlening.

kers. Als het goed aangepakt wordt op regionale of nationa-

3.Mensen willen langer leven en liefst in een goede gezond-

le schaal dan zitten hier de meeste nieuwe banen. Zelfrijden-

heid. Er zijn grote stappen gemaakt de laatste vijftig jaar

de auto’s? Mijnbouw in diep water? Nieuwe energie? Uitda-

en er komt nog veel meer. Aan dit aspect van het men-

gend om te ontwikkelen! Uitdagend om de leiding te nemen

selijk leven zijn nogal wat maatschappelijke keuzes ver-

in de internationale concurrentie! Maar voor het scheppen

bonden: ethische dilemma’s, maar ook kortetermijnbe-

van grote aantallen nieuwe banen gaat het om de maat-

slissingen van consumenten (fitness of pillen). In termen

schappelijke toepassing en die ligt in de infrastructuur, in

van marktmogelijkheden ligt hier nog een geheel nieuwe

onderhoudssystemen, in dienstverlening en in de export van

economische bedrijvigheid te wachten voor research,

systemen. Om het wat te versimpelen: de bloembollen zijn

productiebedrijven maar vooral voor de medische en

beslist geen Nederlandse uitvinding, ze groeien ook niet

sociale dienstverlening.

beter in de buurt van Haarlem dan in Turkije. Maar door de
infrastructuur die de Nederlandse tuinders hebben ontwik-

Onderwijsvernieuwing

keld met hun kwekerijen, veredeling, veilinghuizen en

Achter deze drie punten gaan bedrijven en bedrijfstakken

exportkennis is er een bloeiende bedrijfstak ontstaan.

schuil, die beslist sterk aanwezig zijn in Nederland. Het is
dan wel belangrijk om hier de kansen te grijpen. Voor de

Breed sociaal front

overheid, de politieke partijen en niet in laatste plaats de

Het is een manier van denken over verbreiding van techno-

vakbeweging is het nodig om zich te laten gelden. Het zou

logie die zijn wortels heeft in het lager en middelbaar

onverstandig zijn als maatschappelijke organisaties als vak-

beroepsonderwijs, vmbo en mbo. Nederland moet in deze

bonden met hun rug naar de ontwikkelingen gaan staan,

onderwijsstromen investeren en vernieuwen. Daarvoor is

omdat technologie ervaren wordt als een onbestuurbare,

een goede samenwerking nodig tussen onderwijs en

ondemocratische demon, die bovendien veel banen kost.

bedrijfsleven, niet eenzijdig maar naar twee kanten3. Bedrij-

Zij zouden zich bezig moeten houden met het formuleren

ven moeten meer dan nu ‘lerende organisaties’ worden,

van een antwoord op technologische ontwikkelingen, ook

waar theorie en praktijk samengaan. Er zijn nu al veel

al verkeert dat nog in een stadium van speculaties en trend-

bedrijven die min of meer op die manier te werk gaan en

watching. Wat mij betreft zit dat antwoord in onderwijs en

deze aanpak kan ons helpen om de volgende sprong naar

onderwijsvernieuwing. Onderwijsvernieuwing heeft in dit

een hoger niveau van technologie te maken. Niet alleen

debat twee kanten. Natuurlijk, het gaat om toponderwijs

met een kleine elite, waar McAfee terecht voor waar-

en topresearch: in Europa willen we meedoen met de vol-

schuwt, maar met een breed sociaal front. Het is een van de

gende uitdaging en daar zijn knappe koppen voor nodig.

manieren om tweedeling of polarisatie in de samenleving

Dat is belangrijk, maar niet zo nieuw. Het bedrijfsleven, de

te voorkomen.

universiteiten en de overheid zijn het op dit punt eens en
het zal Nederland heus wel lukken om een plaatsje onder
de zon te veroveren. Het gaat erom het brede onderwijs hier
een plaats te geven. Verbreiding van technologie moet toegankelijk en zinvol zijn voor mensen die een wat lagere opleiding hebben. Daarbij gaat het in de eerste plaats om banen.
Nieuwe medische technologie? Goed dat Philips Healthcare
zich specialiseert in R&D en ontwikkeling van nieuwe appa-

Noten
1 Andrew McAfee (2014), The Second Machine Age, New York. Zie ook verschillende lezingen door dezelfde auteur voor TED, zoek onder Andrew
McAfee TED.
2 Eva de Valk (2014), Silicon Valley, Amsterdam.
3 Kees Korevaar, Korter werken om te leren. In Zeggenschap 2014 nummer 2.
w Dit document vindt u op www.zeggenschap.info/downloads-voor-abonnees
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Boodschap
aan de Europese
Commissie
Op uitnodiging van de Europese Commissie heeft de Universiteit van Tilburg een discussie
georganiseerd over wat er verbeterd kan worden aan Europa. Minder sturing van bovenaf, en
meer aandacht voor een sociaal Europa en betrokkenheid van de burger, zo vatten Sonja Bekker en Boyd Zeedzen het debat samen.
In 2010 heeft de Europese Unie een aantal sociaalecono-

I

Sociaal Europa

mische doelstellingen vastgesteld die in 2020 behaald

De eerste boodschap gaat over het belang van een sociaal

moeten zijn: de Europa 2020 Strategie. Nu dit plan bijna op

Europa. Nu we nog steeds met de gevolgen van de econo-

de helft van zijn looptijd is, heeft de Europese Commissie

mische crisis te maken hebben, blijkt maar al te zeer dat

burgers via een openbare raadpleging gevraagd wat de

het niet vanzelfsprekend is dat iedereen altijd kan mee-

kern van Europa 2020 is en wat er verbeterd kan worden. In

doen. Het unieke model van een sociaal en economisch

totaal zijn meer dan 400 individuen, organisaties en over-

sterk Europa staat daardoor onder druk. Dit druist in

heden op die uitnodiging ingegaan. Zo ook de Universiteit

tegen de beginselen van de sociale markteconomie die

van Tilburg, waar we een discussie hebben georganiseerd

verankerd zijn in het Verdrag. Daarnaast doet het geen

over dit thema. Dat heeft geleid tot vijf boodschappen, die

recht aan het karakter van de Europa 2020 Strategie, die

zijn verstuurd naar de Europese Commissie. Begin 2015 zal

net zo goed sociale als economische doelen voorstaat. De

de Europese Commissie een hernieuwde Europa 2020 stra-

eenzijdige nadruk op bezuinigingen en economische

tegie presenteren.

groei moet in balans gebracht worden met sociale doelen.
Het streven naar sociale doelen is ook goed voor de economie: er moeten nieuwe vaardigheden ontwikkeld wor-

Sonja Bekker is senior onderzoeker Europees sociaal beleid bij onderzoeksinstituut ReflecT van de Universiteit van Tilburg. Boyd Zeedzen is
student liberal arts aan de Universiteit van Tilburg.

den voor nieuwe banen, zoals die in de groene economie
of nieuwe diensten, en investeren in onderwijskansen vermindert ongelijkheid en draagt tegelijkertijd bij aan de
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vorming van een kenniseconomie. Bovendien zijn er voor-

zou moeten zijn voor vakmanschap en middelbaar onder-

beelden genoeg die laten zien dat een eenzijdige nadruk

wijs. Bovendien mag de ontwikkeling gedurende de loop-

op bezuinigingen noch de gewenste economische uit-

baan niet ontbreken. Biedt werknemers de kans zich vol-

komsten genereert, noch sociale vooruitgang geeft. Het

doende bij- of om te scholen en veranker dit als belang-

heeft soms zelfs de veerkracht van individu en samenle-

rijk ingrediënt van de Strategie.

ving aangetast. De discussie over de noodzaak van een
solide sociaal model moet daarom op hetzelfde niveau

Werk en sociale zekerheid

gevoerd worden als de discussie over een goed functio-

Ten derde lijkt, ook aansluitend op de sociale dimensie, de

nerende economie.

aandacht voor de financiële crisis een meer fundamentele
transitie in werk en sociale zekerheid te vertroebelen. De

Kernwaarden

groei van flexibele arbeid, de vergrijzing en de soms slech-

Dit vormt de inleiding tot het tweede punt: om de sociale

te arbeidsmarktperspectieven van jongeren nopen tot nieu-

discussie beter te kunnen faciliteren is een heldere definitie

we antwoorden. Regio’s – hetzij binnen een land of grens-

van de kernwaarden is van groot belang. Deels liggen

overschrijdend – kunnen bijvoorbeeld maatwerk leveren op

belangrijke elementen al vast in de Europa 2020 Strategie,

het gebied van aansluiting tussen vraag en aanbod van

maar de uitwerking ervan kan en moet op een veel even-

arbeid, het verbeteren van opleidingen, het ondersteunen

wichtigere manier gebeuren: met inachtneming van socia-

van transities van werk naar werk. Binnen de (grensover-

le, economische en culturele doelen.

schrijdende) regio kunnen er bovendien nieuwe samenwer-

De EU zou in ieder geval open moeten staan voor normen
die niet zozeer op méér groei gestoeld zijn. Het moet veel
meer gaan over de kwaliteit van de beoogde uitkomsten,
en over de gevolgen van keuzes voor bepaalde groepen
in de samenleving. Het gemiddelde is niet altijd de juiste
maatstaf. Een gemiddeld lage werkloosheid kan immers
verbloemen dat de werkloosheid onder sommige groepen zeer hoog is. Beoordelingen van landen moeten daar-

De EU zou open moeten
staan voor normen die zozeer
op méér groei gestoeld zijn

om een evenwichtige verdeling van kansen voor groepen
meenemen. Daarnaast kunnen factoren als welbevinden,
de kwaliteit van de samenleving, en de waarde van vrij-

kingsverbanden ontstaan tussen lokale overheden, scholen,

willigerswerk ook meewegen. Ook van belang is een juis-

werkgevers, vakbonden en andere belangrijke spelers op

te verdeling van werk tussen werkenden en werkzoeken-

het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

den: deel bijvoorbeeld goede voorbeelden van alternatie-

Zo wordt er van onderop een veerkrachtige samenleving

ve werkweken en experimenten met zelfroostering. Buig

gebouwd, waarin mensen zelf in staat zijn antwoorden te

de belasting op arbeid om naar belasting op energiever-

geven op de nieuwe vragen die ontstaan. Dit kunnen vra-

bruik of consumptie en zet in op duurzame energie en

gen zijn over een andere verdeling van werk, maar ook

energiebesparing. Definieer juridische of statistische nor-

voor vervulling en voldoening buiten het werk om. Dit

men voor een solide sociaal fundament , zoals een ‘vang-

heeft evenwel ruimte, vertrouwen en solidariteit nodig.

netnorm’ voor sociale zekerheid, een ‘bestaanszekerheid-

Het vrij technische en van bovenaf bedachte antwoord op

norm’, of een norm voor het percentage Europeanen dat

de crisis heeft deze waarden op de proef gesteld. Het is

meedoet aan internationale uitwisseling. Maar ook nor-

nu tijd om sociale winst te behalen. Dit gaat niet via con-

men voor onderwijs zijn belangrijk, waarbij er meer oog

currentie en elkaar de maat nemen, maar door het zoeken
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naar samenhang. Door het erkennen van verscheidenheid

over Europa wordt in Nederland niet of nauwelijks gege-

als basis voor succes. We zijn immers in verscheidenheid

ven en is absoluut niet (voor iedereen) gemakkelijk toe-

verenigd.

gankelijk.
Daarbij komt dat bronnen soms eenzijdig zijn en een ver-

Cultuur

tekend beeld geven. Vaak gaat dit gepaard met (politie-

Een vierde boodschap betreft de culturele dimensie.

ke) belangen en wordt er dus al te gemakkelijk kritiek

Naast een sterke economie en een solide sociaal model is

geuit, zonder aandacht voor de bredere context. Hierdoor

culturele uitwisseling en vorming een zeer belangrijke pei-

ontbreekt het aan verbinding tussen Europa en de burger.

ler van het Europees model. Er lijkt een kloof te ontstaan

Dat is een gemiste kans, omdat Europa over heel wezen-

tussen Noord- en Zuid-Europa. Mensen identificeren zich

lijke zaken gaat: waarden die wij als samenleving nastre-

steeds meer met hun natie en steeds minder als Europe-

ven en blijvende inspanningen die we leveren bij het ontwikkelen van onze samenlevingen. De geschiedenis van
ons continent is er een van vele oorlogen en de vrede die

Het is noodzakelijk

wij sinds lange tijd kennen is daarmee een prestatie van

om het gemeenschappelijke

terug te keren naar het individu, dat zich op een waarde-

Europese belang
duidelijk te maken

formaat. Maar daardoor wordt het des te belangrijker om
volle manier in een samenleving zou moeten kunnen ontwikkelen. Ruimte om te bouwen van onderop is van wezenlijk belang. Dat kan alleen als individuen zich betrokken en
gehoord voelen.

Gemeenschappelijk belang
aan. Op welke manier kan je de solidariteit tussen landen

Daarnaast is het noodzakelijk om het gemeenschappelijke

verhogen, zonder dat er de indruk ontstaat dat er grote

Europese belang duidelijk te maken. Een dergelijke nood-

concessies gedaan moeten worden? Ook moeten we

zaak werd door de bevolking wel gevoeld toen vlak na de

elkaar, als Europeanen, kunnen blijven leren kennen. Er

oorlog de voorloper van de EU werd opgericht, maar lijkt

zijn al uitwisselingsprojecten, zoals het Erasmusprogram-

in het heden steeds verder weg te zakken naarmate de

ma voor studenten en docenten. Zulke initiatieven zijn van

oude herinneringen vervagen. De noodzaak van samen-

groot belang: elkaar leren kennen betekent begrip voor

werking moet daarom steeds opnieuw duidelijk gemaakt

elkaar leren hebben. Maar verblijf in een ander land

en gecommuniceerd worden. Hierbij ligt een belangrijke

draagt ook bij tot de eigen ontwikkeling. Voorbeelden

rol weggelegd voor de regeringen van lidstaten. Politici

van hoe er elders wordt samengewerkt en hoe dingen

moeten blijven uitleggen wat het belang van Europa is,

elders worden aangepakt, kunnen inspiratie geven om

waarom het goed is dat beslissingen op Europees niveau

thuis op een nieuwe manier aan het werk te gaan. Het is

worden genomen en hoe dat op langere termijn de Euro-

een verrijking waarop een leven lang met veel plezier

pese burger kan baten, ook al lijkt dat soms in te druisen

wordt terug gekeken.

tegen de eigen belangen op korte termijn. Zeker als Europese sturing van bovenaf meer ruimte laat voor initiatie-

Betrokkenheid burger

ven van onderop en nationale en regionale eigenheid,

Als laatste moet er meer aandacht komen voor de betrok-

kunnen burgers daar heus wel begrip voor opbrengen en

kenheid van de burger bij Europa. Weinig burgers weten

hun verantwoordelijkheid nemen: uiteindelijk zijn zij de

waar Europa voor staat. Dat is niet zo vreemd: informatie

belanghebbenden.

Werkdruk
Medio 2014 verscheen het RED Report ‘Weten wat

hun inzetbaarheid te vergroten. Stilzitten is geen

werkt’, het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek van

optie meer.

Tempo-Team. Daaruit bleek dat zeker 40% van wer-

Stressreductie lijkt daarmee een gemeenschappelijke

kend Nederland meer stress ondervindt dan een jaar

verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever.

geleden.

Maar waarom slaan zij de handen niet ineen om

Oplopende werkdruk is een sluipmoordenaar. Werk-

stress het hoofd te bieden?

gevers moeten hier serieus naar kijken omdat werk-

De werkgever geeft aan flexibel personeel te willen,

nemers hier moeite mee hebben, en maar blijven

maar is terughoudend om personeel op te leiden,

doorgaan, uit angst om hun baan te verliezen.

bang dat de net opgeleide werknemer dan naar de

De arbeidsmarkt verandert voortdurend en de digitale

concurrent stapt. De werknemer wil wel bewegen,

ontwikkelingen gaan razendsnel. De verwachtingen

maar vreest dat de (schijn)zekerheid wegvalt en dat

van de inzetbaarheid zijn daardoor veranderd van

hij dan op straat staat.

‘kantooruren’ naar ‘overal en altijd’, met vervagende

Het is alsof iedereen afwacht tot de ander de eerste

grens tussen privé en werk en de bijbehorende stress.

stap zet. Een patstelling waarin werkgevers en werk-

Maar ook vakinhoudelijk zijn er veranderingen. Werk-

nemers elkaar bestoken met schijnargumenten als

gevers verwachten van hun werknemers dat zij naast

prioriteiten, bedrijfsbelangen of economische crisis.

hun specialistische kennis een open blik houden voor

Het RED Report geeft een goede cijfermatige onder-

wat er om hun heen gebeurt. Zij willen dat werkne-

bouwing van wat voor velen al bekend terrein is. Ster-

mers interacteren met andere afdelingen binnen het

ker nog, het is koren op de molen van elke (mobili-

bedrijf en oog hebben voor externe veranderingen.

teits)adviseur. Maar het gaat om de praktijk, wanneer

Dat is essentieel om innovatief en bij de tijd te blijven.

start de werkgever nou eens met het flink investeren in

Werkgevers moeten daar dan wel richting aan geven

zijn werknemer? En wanneer geeft de werknemer aan

en beleid voor opstellen. Werknemers moeten gesti-

dat hij aan zijn inzetbaarheid wil werken? Het wordt

muleerd worden om opleidingen te volgen en om mee

de hoogste tijd dat ze de handen ineen slaan en het

te draaien bij projecten van andere afdelingen, zodat

thema op de agenda zetten. Alleen door samen te wer-

ze zich niet alleen op eigen werkzaamheden focussen.

ken kan het arbeidsklimaat verbeteren. Met als gevolg

Alleen dan krijgen werkgevers de flexibele werknemers

een hogere productiviteit, specialistische kennis en

die zij beogen.

een gezonde balans tussen de werkvloer en thuis.

Maar ook werknemers hebben een verantwoordelijkheid. Zij moeten zich uitspreken als de werkdruk
te hoog dreigt te worden. En zij moeten bereid zijn

Het Zeggenschap-consultantspanel bestaat uit medewerkers van
organisatieadviesbureau Linxx. Ieder nummer geven ze een kritisch
oordeel over een project, onderzoek of voorgenomen beleid.
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Ook bij kleine bedrijven in D
Hoewel medezeggenschap belangrijk wordt geacht, zijn er nog veel or-plichtige bedrijven die
geen ondernemingsraad hebben. Dat geldt niet alleen in Nederland, maar ook Duitsland. Met
name in het mkb is er vaak geen or, weet Jan Cremers. Met een wetswijziging in 2001 wilde de
Duitse regering de naleving verhogen. Dat is niet gelukt.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is de oprich-

I

de inrichting van de werktijden en over om- en bijscholing)

ting van een ondernemingsraad in Duitsland, net als in

door zouden worden geschoven van het overleg tussen

Nederland, geen vanzelfsprekendheid; zonder initiatief van

sociale partners naar het ondernemingsoverleg. Dan is het

werknemerszijde komt geen ondernemingsraad tot stand.

wel noodzakelijk dat er een ondernemingsraad aanwezig is.

Wel is de medezeggenschap in het Duitse grootbedrijf, net

Toch kwam de beperkte hervorming van de medezeggen-

als in Nederland, stevig verankerd. In sommige sectoren en

schapswetgeving in 2001 niet zonder slag of stoot tot

vooral ook bij kleinere bedrijven neemt de naleving snel af.

stand. Het leidde tot hevige discussies tussen de Bondsre-

Hierbij moet worden vermeld dat de Duitse medezeggen-

gering, de oppositie, een vrijwel gesloten werkgeversfront

schapswetgeving al van toepassing is in bedrijven vanaf 5

(zich bedienend van argumenten als ‘het vrije ondernemer-

werknemers.

schap’ en ‘de fragiele Duitse economie’), de vakbeweging

In 2001 is er een wijziging geweest van de Duitse mede-

en niet in de laatste plaats de media die regelmatig zeer

zeggenschapswetgeving (het Betriebsverfassungsgesetz).

gedetailleerd op de voorpagina’s of in populaire talkshows

Centrale doelstelling daarvan was het stimuleren van een

aandacht besteedden aan het debat. De voorgenomen her-

betere verspreiding van de medezeggenschap in bepaalde

ziening leek zelfs uit te monden in een regeringscrisis. Dit is

segmenten van de arbeidsmarkt met een lage naleving

opmerkelijk, omdat inmiddels ruim zestig jaar ervaring met

(bouw, handel, diensten) en in zogenaamde ‘medezeggen-

het sociaal overleg in de onderneming in Duitsland, net als

schapsvrije zones’ waarbij in het bijzonder gedoeld werd

in Nederland, heeft geleid tot een overheersend beeld van

op het midden- en kleinbedrijf. De Duitse wetgever achtte

een door alle betrokkenen aanvaard overleg dat wordt

het zowel vanuit politiek als vanuit economisch opzicht

gebruikt voor de communicatie, het intern regelen en

noodzakelijk iets aan de naleving te doen. Zij was namelijk

bespreken, onderhandelen, aanpassen en uitwerken van

van mening dat de kosten van medezeggenschap ruim

personele en andere zaken in de onderneming.

tegen de baten opwegen en dat het goed organiseren van
de medezeggenschap (dus) profijtelijk is voor het bedrijfs-

Vrijstelling

leven. Bovendien was de verwachting dat door de decen-

Duitsland kent met betrekking tot de samenstelling regels

tralisatietendens steeds meer regelingen (bijvoorbeeld

die verschillen met de Nederlandse situatie. Aparte cate-

over de naleving en de concrete invulling van de CAO, over

gorieën werknemers (een scheiding tussen hoofd- en handarbeiders, leidinggevend personeel) kunnen aanspraak
maken op gereserveerde zetels of een gequoteerd lid-

Jan Cremers is verbonden aan het AIAS.

maatschap. Leerlingen in het bedrijf hebben een aparte
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Duitsland is er vaak geen OR
status in de medezeggenschap en bij de wijzigingen van de

was, voortaan was niet langer relevant of mensen in deel-

wet in 2001 zijn daaraan eisen ten aanzien van de man-

tijd of fulltime werkten en uitzendkrachten kregen stem-

vrouw verhouding toegevoegd. Die wetswijziging bracht

recht in de onderneming waar ze tijdelijk werkten.

ook veranderingen teweeg in de voor OR-werkzaamheden

Andere wijzigingen betroffen de mogelijkheid voor werk-

benodigde vrijstelling die gekoppeld is aan de onderne-

nemers in bedrijfsonderdelen om voor de vertegenwoordi-

mingsgrootte. In bedrijven met 200 of meer werknemers

ging aansluiting te zoeken bij bovenliggende bedrijfson-

wordt minimaal een werknemersvertegenwoordiger volle-

derdelen (bijvoorbeeld dochtermaatschappijen bij het

dig vrijgesteld, die grens lag voorheen bij 300 werknemers.
Bij 500 tot 900 werknemers gelden twee vrijstellingen
enzovoorts, oplopend tot 12 leden bij een bedrijf met 9000
werknemers (daarna een per schijf van 2000 werknemers).
De wet van 2001 introduceerde bovendien de mogelijkheid
deze vrijstelling uit te smeren over meerdere deeltijdvrijstellingen. Vaak leidt de vrijstelling in de praktijk tot een
cumulatie van taken: de voorzitter van de ondernemings-

De herziening van de Duitse
medezeggenschapswet leidde
bijna tot een regeringscrisis

raad is uit hoofde van de functie volledig vrijgesteld, geniet
tal van faciliteiten en interne ondersteuning, en is bij grote
ondernemingen tevens lid van de raad van commissarissen.

hoofdkantoor) en de mogelijkheid om in bedrijven vanaf
100 werknemers bepaalde taken te delegeren naar werk-

Vereenvoudigde verkiezingen

groepen op basis van een raamovereenkomst tussen

Om de naleving te stimuleren, werd bij de nieuwe wet in

ondernemingsraad en bedrijfsleiding.

2001 speciaal voor de kleinere bedrijven (5 tot 50 werknemers) een vereenvoudigde verkiezingsprocedure ontwor-

Naleving niet omhoog

pen. Zodra de ondernemer instemt met de invoering van

Hoewel de moderniseringsoperatie in 2001 een verhoging

een OR en het personeel een kiescollege heeft benoemd,

van de naleving beoogde, waren harde cijfers daarover

kunnen zonder al te veel moeite en in relatief korte tijd ver-

lang niet beschikbaar: nog steeds kent Duitsland, ook weer

kiezingen plaatsvinden. Tijdens een bedrijfsbijeenkomst,

net als Nederland, geen wettelijke registratie van onderne-

waarvoor slechts drie werknemers het initiatief hoeven te

mingsraden of een register van ondernemingsraadsverkie-

nemen, kunnen de verkiezingen voorbereid worden (kandi-

zingen. De beste indicatie voor de ontwikkeling van de

daatsstelling en vorming kiescollege). Tijdens een tweede

medezeggenschap levert het Institut für Arbeitsmarkt- und

bijeenkomst (een week later) kunnen de feitelijke verkiezin-

Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (het IAB) dat
sinds 1993 via het zogenaamde IAB-Betriebspanel een
representatieve onderzoeksbron is. In het jaarlijkse IABonderzoek voor 2000 bleek het gemiddelde nalevingcijfer
(van 12,5%) door het MKB sterk naar beneden te worden
beïnvloed.1 Uiteindelijk werkte de helft van alle werkne-

gen plaatsvinden. Bij overeenstemming tussen het kiescollege aan werknemerszijde en de ondernemer kan deze verkorte procedure ook in bedrijven tot 100 werknemers worden benut. De vereenvoudiging van de verkiezingsprocedure kwam ook tot uiting in de vraag wie kiesgerechtigd
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mers in bedrijven met een ondernemingsraad, mede omdat

Het OR-lidmaatschap van vrouwen stabiliseert op onge-

in grote bedrijven de medezeggenschap vrijwel overal aan-

veer 30%, terwijl meer als de helft van de OR-leden vak-

wezig was. Tien jaar later bleek daar weinig verandering in

bondslid is (in enkele bedrijfstakken oplopend tot 80%).

te zijn gekomen. In de 2010-meeting kende rond 10% van

De ongeorganiseerde OR-leden (bij nieuw opgerichte

alle Duitse bedrijven een ondernemingsraad; dit stond voor

or’en tot zo’n 40%) zijn vaak mensen die een vertrouwen

45% van alle werknemers in West-Duitsland en 37% in het

genieten onder collega’s en door hun OR-werk meer

(voormalige) Oost-Duitsland. Uit cijfers die in oktober 2014

betrokken raken bij het vakbondswerk in de onderne-

zijn gepresenteerd tijdens een workshop in Düsseldorf

ming. In twee derde van de gevallen worden OR-leden

blijkt deze stabilisering zich te hebben voortgezet, wat

herkozen, waarbij ervaring en continuïteit een belangrijke
rol blijken te spelen. De OR vergrijst (overigens niet sneller dan de algemene vergrijzing); 60% van de leden is

Volgens vakbondsbestuurders

ouder dan 45 jaar en 10% is jonger dan 30.

werkt de bedrijfsleiding in

Tegenwerking

38% van de gevallen de OR tegen

een andere rapportage die tegelijkertijd werd gepresen-

Al met al geen schokkend resultaat. Dat geldt niet voor
teerd. Het betrof een onderzoek onder 350 lokale vakbondsbestuurders naar de vraag of het oprichten van
nieuwe ondernemingsraden (bij de witte plekken) en het

betekent dat de wetswijziging van 2001 niet de beoogde

functioneren van bestaande or’en wel eens werd tegen-

hogere naleving naderbij heeft gebracht. De witte plekken

gewerkt door de bedrijfsleiding. In liefst 59% van de

zijn gebleven en er blijft sprake van OR-vrije zones.

gevallen rapporteerden de lokale bestuurders tegenwerking bij de oprichting van nieuwe or’en en in 38% van de

Hoge opkomst

gevallen werden bestaande or’en tegengewerkt. In meer

De wetswijziging en de vereenvoudigde verkiezingsproce-

dan een derde van de initiatieven voor nieuwe or’en bleek

dures in het MKB lijken dus geen fundamentele verandering

de tegenwerking effectief. Bedrijven maakten daarbij in

van de naleving te hebben gebracht. Anderzijds blijkt de

bijna de helft van de gevallen gebruik van adviesbureaus

deelname aan de OR-verkiezingen niet te lijden onder de

die gespecialiseerd waren in dit soort obstructie. Dit heeft

(lichte) afname van de naleving. Onderzoek met een steek-

in Duitsland de discussie doen opleven over de vraag of

proef van 15.000 bedrijven (in vier bedrijfstakken) tekende

een OR niet, net als een gemeenteraad, er gewoon moet

bij de laatste verkiezingen in de periode maart-mei 2014 een

zijn – democratie in de woonplaats staat ook niet ter dis-

deelname op van 80% van de kiesgerechtigde werknemers,

cussie!

een deelname die opnieuw hoger ligt dan bij voorgaande
verkiezingen. Er is wel enig verschil in opkomst tussen sectoren, maar de bandbreedte is betrekkelijk gering. Ook de
opkomst onder uitzendwerkers steeg (van 4,5% naar 5,7%).
De vereenvoudiging van de verkiezingsprocedure zorgt volgens sommigen voor deze verhoogde opkomst. De vereenvoudigde procedure wordt in ieder geval populairder; het
gebruik stijgt, ook in bedrijven tot 100 werknemers die op
basis van consensus hiervoor kunnen opteren.

Noot
1 In de categorie 51-100 werknemers wordt voor 2010 een naleving van 41%
becijferd, terwijl de naleving in de kleinste categorie, 5-9 werknemers, op
6% uitkomt. In Nederland wordt de naleving (startend vanaf 50 werknemers)
geschat op een percentage tussen de 70 en 80%, waarbij voor de laagste
grootteklasse (van 50-75 werknemers) in de nalevingonderzoeken al wordt
gesproken van een percentage boven de 50%. Duitsland lijkt dus een extremere verdeling over de verschillende grootteklassen van ondernemingen te
kennen, van een zeer lag percentage in kleine bedrijven tot boven de 90%
in het grootbedrijf.

henk strating
Directeur van HS-Arbeidsvoorwaarden BV

Italiaanse les
In een artikel in Zeggenschap over

minister béter kan weten! Zijn voor-

slechts schijnzekerheid en elk geval

arbeidsvoorwaarden van postbestel-

ganger Henk Kamp onderzocht het.

niet de zekerheid die het suggereert.

lers hield ik enkele jaren geleden een

Zelfs postbezorgers bleken soms échte

De vakbeweging heeft moeite om de

pleidooi voor cao-afspraken over wer-

zelfstandigen die hun overeenkomst

verzorgingsgedachte los te laten. Vak-

kenden die zich tegen hun zin en met

van opdracht voor geen cao wilden

bondsbestuurders pleiten zelden voor

bedenkelijke motieven zelfstandige

verruilen voor werknemerschap.

decentralisatie en individualisering

(moeten) noemen. De Wet op de cao

Hebben zzp’ers, die door Asschers libe-

van collectieve afspraken uit het verle-

uit 1927 maakt dat mogelijk.

rale voorganger nog werden geprezen

den. Ze lijken collectief te lijden aan het

Ik weet niet of in 1927 al schijncon-

om hun ondernemerszin, nu de pech

Florence Nightingale syndroom. Dat

structies bestonden. Maar werkne-

van een socialistische minister van

ontstaat als zorgbehoevenden in staat

mers in dienstverband konden ook

SZW? Ik schrijf deze bijdrage in Bari in

blijken zichzelf te redden. Zorgverle-

toen al vervangen worden door

Italië. Dat land heeft een socialistische

ners zijn dan overbodig en verzetten

opdrachtnemers. Daarover konden

premier, de jonge Matteo Renzi. Die

zich tegen de nieuwe werkelijkheid.

cao-partijen dus afspraken maken in

hield nog niet zo lang geleden in Rome

Diezelfde Renzi liet onlangs via twitter

de cao die voor werknemers gold.

een miljoen demonstrerende vak-

weten dat hij meer op heeft met hen

Kennelijk vertrouwde de wetgever dat

bondsleden voor dat de vaste baan niet

die veranderingen proberen, dan met

aan cao-partijen toe. De wetgever

meer bestaat! Wie daar aan vasthoudt,

hen die er tegen protesteren. Hij zal

van nu heeft daar minder vertrouwen

zei hij, vraagt waar het muntje voor de

wellicht met instemming kijken naar

in. In toenemende mate worden

iPhone in moet of het filmrolletje voor

een initiatief van de CNV Diensten-

mogelijkheden om bij cao van arbeids-

de digitale camera. Voor Matteo Renzi

bond, die onlangs een zogeheten pop-

wetten af te wijken beperkt of zelfs

is de werkelijkheid van vandaag die van

up store in hartje Amersfoort opende.

onmogelijk gemaakt. Als u het niet

2014. Niet die van 1970.

Deze vakbondswinkel was actief van

gelooft moet u de nieuwe Wet werk

Toen vonden we dat werkgevers goed

medio november tot half december en

en zekerheid eens naast zijn voorgan-

voor werknemers moesten zorgen.

had als doel om vragen te beantwoor-

ger de Wet flexibiliteit en zekerheid

Arbeidswetten en cao’s moesten daar

den en advies te geven over allerlei

leggen.

aan bijdragen. Die verzorgingsge-

zaken die met werk en inkomen te

De huidige minister van SZW Lodewijk

dachte hebben we achter ons gelaten,

maken hebben. Niet alleen werkne-

Asscher vertrouwt bij het bestrijden

of we dat nu leuk vinden of niet.

mers, maar ook zzp’ers, flexwerkers en

van schijnconstructies liever op wet-

Arbeidswetten en cao’s van vandaag

uitkeringsgerechtigden konden er

geving. Ook als het onderscheid tus-

moeten werkenden in staat stellen

terecht. Is dit het begin van een

sen zelfstandigen en schijnzelfstan-

goed voor zichzélf te zorgen! Keuze-

omslag naar een vakbond die werken-

digen niet zo duidelijk is. Zzp’ers

vrijheid, faciliteiten voor scholing en

den als klanten ziet, die hun eigen

moeten bijna bewijzen dat er bij hen,

ontwikkeling met kansen op duur-

keuzes kunnen maken uit een modern

bij wijze van uitzondering, geen sprake

zaam werk zijn daarvan de kenmer-

aanbod van vakbondsdiensten? Lo

is van schijnzelfstandigheid. Terwijl de

ken. Recht op een vaste baan biedt

spero, ik hoop het.

Flexibele arbeid - de rol van werkgevers

Investeren in flexwerkers
loont
Wanneer er onderzoek wordt gedaan naar flexibele arbeidskrachten, gebeurt dat zelden vanuit
het perspectief van de organisatie. Toch kan dat wel degelijk nuttig zijn, zo laat Fabian Dekker
zien. Bedrijven die investeren in hun flexwerkers, krijgen daar namelijk ook wat voor terug.
De discussie over flexibilisering van de arbeid is in ons land

D

maken om flexibele arbeid in te zetten. Met andere woor-

bijzonder gepolariseerd tussen fervente voor- en duidelijke

den, de gevolgen die uitgaan van het type arbeidscon-

tegenstanders. Aan de ene zijde van de arena worden met

tract voor werknemer en bedrijf zijn niet direct maar eerder

name positieve gevolgen benoemd zoals de verbeterde

indirect van aard. Met het verkennende onderzoek ‘Flexi-

kansen naar betaald werk voor personen met een grotere

bele arbeid - de rol van werkgevers’1 hebben we daarom

afstand tot de arbeidsmarkt of de mogelijkheden om

getracht wat meer licht te werpen op het niveau van de

arbeid- en zorgtaken met elkaar te kunnen combineren,

arbeidsorganisatie.

terwijl de andere zijde vooral de lagere kwaliteit van de

We starten met de veronderstelling dat bedrijven ideaal-

arbeid en nadelige gevolgen voor loopbaan, gezondheid

typsich op twee manieren om kunnen gaan met flexibele

en inkomen benadrukt. Onderbelicht in dit debat blijft het

arbeid. In het eerste ideaaltypische perspectief gebruiken

perspectief van de arbeidsorganisatie. Dit is vreemd, aan-

bedrijven flexibele arbeid als instrument voor een kosten-

gezien het aannemelijk is dat de effecten van flexibele

batenafweging op de korte termijn. Centraal staat het ver-

arbeid voor zowel werknemer als bedrijf samen kunnen

groten van de mogelijkheden om als bedrijf snel te kunnen

hangen met de overwegingen en keuzes die bedrijven

reageren op veranderende (markt)omstandigheden. In het
tweede ideaaltypische perspectief maakt flexibele arbeid

Fabian Dekker is onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit
artikel is gebaseerd op de publicatie ‘Flexibele Arbeid - De rol van werkgevers’.

deel uit van een lange(re) termijn strategie, waarbij de
focus niet ligt op een kosten-batenafweging op korte termijn, maar eerder op het commiteren van flexwerkers met
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behulp van personeelsinstrumenten. De centrale verwach-

met hun flexibele medewerkers onderhouden. Zij investe-

ting is dat bij deze laatste groep flexwerkers meer arbeids-

ren in training van flexkrachten of laten hen meeprofiteren

satisfactie hebben en betrokkener zullen zijn bij de onder-

van extraatjes, zoals een kerstpakket. Hiermee hopen zij

neming.

de flexibel werkenden enigszins aan zich te binden, zodat
zij in de toekomst gemakkelijker een beroep kunnen doen

Onderzoeksopzet

op hun loyale inzet. De andere twee bedrijven zien het

Vorig jaar hebben we vier bedrijven onderzocht in twee

echter niet als hun taak om in flexkrachten te investeren.

sectoren: de creatieve industrie (audiovisuele branche) en

Vanuit werknemersperspectief is een opvallende bevin-

transport & logistiek. In beide sectoren streven werkgevers

ding dat als bedrijven investeren in flexkrachten die eer-

een grote mate van contractflexibiliteit na. Hieronder vallen

der bereid zijn om een keer over te werken of om pro-

arbeidsverbanden zoals tijdelijk werk, uitzendwerk,

actief kennis te delen en suggesties te doen voor verbe-

oproepkrachten en zzp’ers. De selectie van de vier bedrij-

teringen in het productieproces. Hieruit kunnen we de

ven heeft plaats gevonden in gesprek met twee kenniscen-

conclusie trekken dat flexibiliteit ‘an sich’ niet op gespan-

tra. Een bedrijf per sector is illustratief voor het (overwe-

nen voet hoeft te staan met een lagere loyaliteit met het

gend) werken vanuit kosten-batenoverwegingen op korte

bedrijf en/of innovatie. Het is eerder de omgang met

termijn en het andere bedrijf per sector voor een lange(re)

flexibel werkenden die de uitkomsten voor bedrijf en wer-

termijnstrategie waarbij (ook flexibele) medewerkers wor-

kenden bepaalt.

den gecommiteerd aan de organisatie. Er is in totaal gesproken met vier HRM-professionals en veertig flexibel wer-

Geen generieke beleidsmaatregelen

kenden.

Naar aanleiding van deze studie zijn enkele vraagtekens te
plaatsen bij generieke beleidsinitiatieven, zoals de Wet

Investeren

werk en zekerheid. Landelijke wetgeving gaat namelijk

Uit de resultaten komt het volgende beeld naar voren.

voorbij aan het feit dat flexibel werkenden geen homogeen

Allereerst zien we dat onzekerheid in de (markt)omgeving,

segment vormen op de arbeidsmarkt en dat wet- en regel-

zoals verwacht, bijdraagt aan de inzet van flexibele arbeid.

geving in verschillende omstandigheden wel eens verschil-

Ten tweede is ook duidelijk geworden dat flexibele arbeid

lend kan uitwerken. Het lijkt daarom verstandiger om op

op verschillende manieren kan worden ingezet. Van de

decentraal niveau afspraken te maken, zoals over de

twee audiovisuele bedrijven werkt het ene bedrijf voorna-

omvang van flexibele arbeid. Een ander onderwerp dat

melijk met flexibele arbeidskrachten (hoofdzakelijk free-

hoger op de agenda mag worden geplaatst is de rol van

lancers) en het andere bedrijf met vaste krachten. Het

werkgevers en opdrachtgevers. Het niet of onvoldoende

tweede bedrijf probeert in zijn flexibiliteitsbehoefte te

investeren in de capaciteiten en talenten van flexibel wer-

voorzien met medewerkers die op meerdere functies

kenden kan wel eens averechts uitwerken in termen van

inzetbaar zijn. Ook van de twee transportbedrijven maakt

productiviteit, betrokkenheid en concurrentievermogen.

het ene bedrijf veel meer gebruik van flexibele arbeids-

Een herwaardering van ‘de factor mens’ naast een primaire

krachten dan het andere bedrijf, waarvan het vaste perso-

focus op het behalen van organisatiedoelen op de korte(re)

neel flexibeler inzetbaar is. Bedrijven kunnen dus een

termijn lijkt dan ook een relevante toevoeging aan het

afweging maken tussen externe flexibiliteit (tijdelijke con-

moderne managementdenken.

tracten, zzp’ers) en interne flexibiliteit (vast personeel dat
voor verschillende taken en op uiteenlopende momenten
inzetbaar is). Ten derde zien we dat twee van de vier
onderzochte bedrijven een min of meer duurzame relatie

Noot
1 Dekker, F. & De Beer, P. (2014). Flexibele arbeid - de rol van werkgevers.
Amsterdam: De Burcht.
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arbeidsvoorwaarden
pensioenen
cao-vernieuwing

een andere kijk op arbeidsvoorwaarden
en arbeidsverhoudingen

sociale innovatie
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het nieuwe werken

barend barentsen
Hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector (Albeda leerstoel)
aan de Universiteit Leiden

Hoge Raad steunt CAO-Politie
Samen sta je sterk. Dat geldt ook in de

Het kleiner en ook steeds grijzer wor-

In een aantal cao’s is daarom een

onderhandelingen over arbeidsvoor-

dende ledenbestand van de vakbewe-

‘cao-politie’ in het leven geroepen.

waarden. De meeste individuele werk-

ging roept legitimiteits- en represen-

Formeel is dat helemaal geen politie

nemers hebben zelf niet zo’n gewel-

tativiteitsvragen op. De SER vond in

met opsporingsbevoegdheid. Deze

dige onderhandelingspositie. ‘Voor jou

zijn advies uit de zomer van 2013 het

door cao-partijen opgerichte (private)

tien anderen’ zal toch vaak de reactie

draagvlak voor cao-afspraken echter

instanties kunnen echter wel, namens

zijn als iemand begint over extra

voldoende. Wel zeiden de sociale part-

cao-partijen of individuele werkne-

vakantiedagen of verlofafspraken voor

ners toe ernaar ter streven dat draag-

mers, optreden tegen schendingen van

het volgen van een opleiding.

vlak te willen verbreden.

cao-verplichtingen door werkgevers.

Van oudsher zijn er vakbonden en col-

Dat is nodig ook. Want cao’s werken

Desnoods door een gerechtelijke pro-

lectieve arbeidsovereenkomsten om

niet alleen als beschermingsmiddel

cedure in te stellen. In een aantal bran-

die ongelijkheid in onderhandelings-

voor werknemers, maar zijn ook een

ches blijkt deze manier van hand-

macht te compenseren. De overgrote

handig en betrekkelijk goedkoop in-

having aardig te werken. Op zich kun-

meerderheid van de Nederlandse

strument om arbeidsvoorwaarden voor

nen bonden en werkgeversorganisaties

werknemers valt direct of indirect

grote groepen werknemers te regelen.

cao-beunhazen ook achter de vodden

onder een cao. En zo gelden er voor

Dat er voor zo’n 6 miljoen werkenden

zitten, maar het lijkt erop dat het effec-

hen arbeidsvoorwaarden die meestal

gebruik kan worden gemaakt van een

tiever is om een gespecialiseerde club

gunstiger zijn dan wanneer ze indivi-

cao is ook voor de meeste werkgevers

in het leven te roepen.

dueel over hun arbeidscontract zou-

een zegen. De lonen en vakantiedagen

Met zijn uitspraak van 28 november

den onderhandelen.

liggen misschien wel hoger, maar daar

2014 (ECLI:NL:HR:2014:3458) geeft de

Die collectieve benadering heeft wel

krijgen ondernemers wèl duidelijk-

Hoge Raad ‘de’ cao-politie een steun-

haar prijs. Uiteraard pakken de cao-

heid, arbeidsrust en gemak voor terug.

tje in de rug. In cao’s kunnen cao-par-

afspraken niet voor iedereen gunstiger

Juist werkgevers zouden daarom fans

tijen een instantie machtigen om toe

uit. Zo kan een werknemer liever meer

moeten zijn van collectieve onderhan-

te zien op naleving, en die instantie

loon willen dan de extra scholingsfaci-

delingsvrijheid en supporters van het

bekleden met bevoegdheden die ze

liteiten die in de cao zijn afgesproken.

vakbondswezen.

zelf ook hebben. De Hoge Raad heeft

Verder kunnen cao’s nadelige afwij-

Ondernemers met kortetermijndoel-

bepaald dat zulke machtigingen ook

kingen van driekwart dwingend recht

stellingen, of bedrijven met uiterst

werken in een algemeenverbindend-

bevatten, zoals de mogelijkheid om

smalle winstmarges, vinden de cao-

verklaarde cao. Zelfs als de avv is af-

langer tijdelijk contracten aan te gaan

zegeningen echter te kostbaar. Zij

gelopen, mag de cao-politie nog op-

zonder dat een vaste arbeidsovereen-

hopen een concurrentievoordeel te

treden tegen schendingen die zijn

komst ontstaat. De pensioendiscussie

behalen door zich niet aan de cao te

gebeurd toen de avv nog wel gold.

illustreert dat een deel van de werkne-

houden. En op zeker moment gaan

De cao-politie kan weinig doen aan de

mers, in dit geval vooral de jongeren,

‘brave’ werkgevers daar ook onder lij-

afnemende organisatiegraad. Verdere

zich afvraagt of de bonden hun belan-

den, net als het personeel van de cao-

ondergraving van dat draagvlak kan zij

gen nog wel goed vertegenwoordigen.

ontduikers en -ontwijkers trouwens.

echter wel helpen voorkomen.
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Ieke van den Burg
1952-2014
Op zondag 28 september is Ieke van den Burg op 62-jarige leeftijd overleden. Sinds 2005 schreef zij
een column in Zeggenschap.
Ik kende Ieke sinds begin jaren ’90. Ik werkte als journalist bij een vakblad voor ondernemingsraden, zij zat in het federatiebestuur van de FNV waar ze onder meer medezeggenschap in haar portefeuille had. We spraken elkaar geregeld, maar na haar overstap naar het Europees Parlement
verwaterde dat.

Bericht uit Brussel
Toen ik in 2005 Zeggenschap zelfstandig voortzette, leek het me nuttig om wat meer aandacht
aan Europa te besteden. In de media was dat onderwerp destijds nog onderbelicht, terwijl er
steeds meer regels en bevoegdheden vanuit Brussel kwamen die ook voor werkenden relevant zijn. Ik benaderde Ieke met de vraag of ze ieder nummer een ‘Bericht uit Brussel’ wilde schrijven over waar zij en haar collega’s zoal mee bezig waren. Ze nam die handschoen maar al te graag
op. ‘De deadlines lagen steeds ongeveer in de kerst-, mei-, zomer- of herfstrecesweken, dus
dat bood me tijd voor reflectie op ontwikkelingen die toen nog nieuw en vaak onbesproken
waren’, schreef ze in het voorwoord van ‘Zeggenschap in Brussel’w, dat we publiceerden naar aanleiding van haar afscheid van het Europees Parlement in 2009. Daarin stonden haar verzamelde
columns, samen met een interview dat ik met haar hield over haar drijfveren en Europese ervaringen.

Sociaaldemocratisch
Van egotripperij moest ze niet hebben, het ging haar om het resultaat. ‘Eigenlijk ben ik nooit zo’n
politicus geweest. IJdelheid, scoringsdrift, jezelf op de voorgrond dringen, daar ben ik niet van.
Over het algemeen gaat het bij mijn werk hier toch meer om de inhoud, om het maken van beleid
en wetgeving. Daar voel ik me beter bij. Het politieke proces spreekt mij namelijk wel aan. Kijken
waar de ruimte ligt om mensen op één lijn te krijgen. Het afwegen van en manoeuvreren tussen
verschillende belangen’, vertelde ze in het interview. Die lijn was wat haar betreft sociaaldemocratisch. Ze had de overtuiging dat de vrije markt onder stevig toezicht moest staan, met name ook
om sociaal beleid te borgen. Want als bedrijven en banken hun gang konden gaan, zou het gierend
uit de hand lopen en zouden werkenden daar de dupe van worden. En toen moest de kredietcrisis nog uitbreken.
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Vaste werkwijze
We ontwikkelden een vaste werkwijze. Ze leverde een eerste versie aan, die steevast te lang was. Ik
kortte het in, zij bracht nog enkele kleine wijzigingen aan, en samen waren we tevreden over weer
een scherpe, helder en toegankelijk geschreven bijdrage over falend toezicht, scheefgegroeide beloningsverhoudingen of de strijd die gevoerd moet worden voor Europese sociale wetgeving.
Na haar afscheid van het Europees Parlement twijfelde ze of ze de column voort zou zetten. Ik
spoorde haar aan dat vooral wel te doen. Ze ging namelijk geenszins op haar lauweren rusten, integendeel. Ze nam zitting in allerlei commissies en organen, en zette haar strijd voor meer sociale
rechtvaardigheid op een andere manier voort. Zo regen de columns zich aaneen, over pensioenen,
corporate governance en waar ze zich nog meer boos over maakte.

Ziekte
Totdat ze begin 2012 meldde dat ze een slag om de arm moest houden. ‘Vlak voor de jaarwisseling is
bij mij een agressieve vorm van borstkanker ontdekt’, schreef ze me. ‘Ik hoop – op een lager pitje uiteraard – door te functioneren en zeker door te schrijven en denken, maar zal wel zuinig moeten zijn met
mijn energie. Ik blijf het leuk vinden om te schrijven, dus ga zeker mijn best doen.’ En dat deed ze. Ieke
verzaakte nooit, ondanks alle ellende van operaties, chemokuren en bestralingen. Na verloop van tijd
knapte ze weer op, maar de ziekte kwam dit jaar weer terug. Haar laatste bijdrage voor het septembernummer schreef ze tussen alle ziekenhuisopnames door. Ze bleef echter precies, en gaf na mijn redactie nog een paar wijzigingen door. ‘En dan is het inderdaad toch wel een aardig stukje weer. Succes met
de redactie, zie weer uit naar het nieuwe nummer, gr Ieke’, was het laatste wat ze me mailde.

Publicatie
Enkele dagen voor haar overlijden werd ik gebeld. Ieke wist dat ze niet lang meer te leven had, en
wilde graag nog een boekje maken. Net zoals we bij ‘Zeggenschap in Brussel’ hadden gedaan, zou ik
haar interviewen en dat samen met de columns die zij na 2009 had geschreven bundelen tot een
publicatie, bedoeld als politiek testament. Dat interview is er niet meer van gekomen, daarvoor ging
ze te snel achteruit. De publicatie wel: ‘Alles draait om zeggenschap’w verscheen tijdens de herdenkingsdienst van Ieke op 11 oktober.
Aldo Dikker

w Dit document vindt u op www.zeggenschap.info/downloads-voor-abonnees

LOONWIJZER

Het Loonwijzer-project bestaat uit een website www.loonwijzer.nl met een
salarischeck voor de lonen van ruim 160 beroepen toegespitst op de situatie
van de bezoeker, beschrijvingen van beroepen, een doorlopende enquête en
nog veel andere informatie. De auteurs zijn betrokken bij de analyse van de
enquête. In de Loonwijzer-enquête zijn jongeren en vrouwen wat oververtegenwoordigd, maar de gegevens zijn gewogen zodat ze een betere afspiegeling vormen van de Nederlandse beroepsbevolking.

Lonen in de zorg
Dit keer vergelijken we lonen in de

va en de WageIndicator Foundation is

gebouw verdiende 65 tot 85% van de

zorgsector, en wel voor zes landen uit

uitgevoerd (Voor meer informatie, zie

zorgwerknemers in de CIS-landen s 4

de ‘oude’ EU, vijf landen van die zich

http://www.epsu.org/a/10010).

of minder, terwijl dat in de nieuwe

na 2000 bij de EU hebben aangeslo-

De grafiek laat de verdeling van werk-

EU-landen varieerde van 7% in Est-

ten, en vier landen die tot de voorma-

nemers in de zorgsector zien over vijf

land tot 34% in Litouwen. Opmerkelijk

lige Sovjet-Unie behoorden (CIS-lan-

categorieën van bruto-uurlonen in

was dat onder de respondenten in de

den). Deze lonen hebben we bekeken

deze 14 landen. De lonen zijn gecorri-

‘oude’ EU-landen ook nog een klein

op basis van Loonwijzer-data verza-

geerd voor koopkrachtverschillen tus-

deel aangaf s 4 of minder te verdie-

meld in 2013 en de eerste negen

sen landen. In vier van de vijf ’oude’

nen, in Nederland ging het om 7%.

maanden van 2014. We hebben 4057

EU-landen verdient meer dan een

In de oude EU-landen blijken de

ingevulde enquêtes gebruikt. Deze

kwart van de respondenten s 16 of

lonen in de zorgsector sterk gespreid,

gegevens zijn verzameld als onderdeel

meer per uur terwijl dat percentage in

vooral in België, Nederland en het

van het WICARE project, dat samen

de nieuwe EU-landen en de CIS-lan-

Verenigd Koninkrijk. In Spanje, Est-

met de EPSU (de Europese federatie

den bijna steeds tussen de 1 en 5%

land en de Tsjechische Republiek zijn

van vakbonden in de publieke sector),

bedraagt; met 15% zat Spanje hier tus-

deze lonen geconcentreerd in het

onderzoeksinstituut CELSI in Bratisla-

senin. Aan de onderkant van het loon-

midden van de verdeling, terwijl ze in
Hongarije, Litouwen, Slowakije en de

Verdeling van bruto uurlonen over vijf groepen van werknemers in de
zorgsector voor 14 landen
100%

centreerd zijn aan de onderkant. Tenslotte kan worden opgemerkt dat de
lonen in de zorgsector na correctie

80%
60%

Euro 16 en meer

voor koopkrachtverschillen vooral in

Euro 12-16

de laatste zeven landen ook in absolu-

Euro 8-12
Euro 4-8

40%

Euro 0-8

20%

te zin laag zijn. We hebben ook tevredenheidsscores vergeleken op een

Wit-Rusland

Russische Fed.

Oekraïne

Kazachtstan

Slowakije

Tsjechische Rep.

Litouwen

Hongarije

Estland

Verenigd Koninkrijk

Spanje

Duitsland

Nederland

aantal terreinen, zoals baanzekerheid,
België

0%

vier voormalige Sovjet-landen gecon-

Bron: Ongewogen WageIndicator data, selectie werknemers in de zorgsector, januari 2013september 2014. België n=228; Duitsland n=1009; Nederland n=1015; Spanje n=47;
Verenigd Koninkrijk n=60; Estland n=120; Hongarije n=708; Litouwen n=89; Slowakije n=141;
Tsjechische Rep. n=138; Kazachstan n=107; Oekraïne n=226; Russische Fed. n=84;
Wit-Rusland n=85.
Noot: de lonen zijn gecontroleerd voor koopkrachtpariteit.

arbeidsuren en beloning. Tegen de
achtergrond van de bovenstaande cijfers behoeft het geen verbazing dat de
tevredenheid over de beloning met
afstand het laagst was. Dat was het
geval in alle 14 landen.
Maarten van Klaveren is senior onderzoeker/
consultant bij STZ advies & onderzoek, Eindhoven.
Kea Tijdens is onderzoekscoördinator bij AIAS,
Universiteit van Amsterdam.

BOEKBESPREKING
Langs de nullijn
In een rijk gevarieerd boek worden de

In alle hoofdstukken komen industria-

vaderlandse scheidslijnen geografisch

lisatie, commercialisering, lokale religi-

getrokken langs een diagonaal die

euze en politieke verhoudingen samen,

dwars door het land loopt. Sietse van

maar wel in wisselende snelheden van

Het is geen hoofdthema, maar impli-

der Hoek, die lang als journalist voor

modernisering en vooruitgang. De eeu-

ciet geeft het boek veel informatie over

De Volkskrant heeft gewerkt, heeft

wenoude traditie van het boerenbedrijf

de ontwikkeling van de arbeidsverhou-

langs deze lijn vele miniatuurtjes

wordt geportretteerd naast de op- en

dingen. De regionale volksaard varieert

geschetst die uitmonden in een geba-

ondergang van de publieke omroep,

in de mate van ‘eenheid van leven’ (de

lanceerd cultuur-historisch overzicht.

eerst in het geborgen Hilversum, later

relatie tussen kerk en staat) en de mate

De geschiedenis van Nederland kent

in het wereldse Amsterdam. Soms is de

van individualisme en onafhankelijk-

vele breuklijnen. De laatste tijd ver-

inzet in het boek sterk religieus geo-

heid. De verhoudingen tussen bazen

schijnen er steeds rapporten over de

riënteerd. Een van de mooiste hoofd-

en knechten waren overal duidelijk,

toenemende polarisatie tussen maat-

stukken vertelt over de doopsgezinden

maar niet overal hiërarchisch, de toe-

schappelijke klassen. In een originele

die uit Zwitserland naar Nederland

komst van het bedrijf hing van samen-

bijdrage wordt een tweedeling gete-

kwamen en carrière maakten, ‘mee-

werking af, vakmensen verdienden de

kend langs de nullijn. Deze is letterlijk

groeiden mét de wereld’. Zij kenden

kost voor hun bazen en metgezellen.

te nemen als het zeeniveau in het bin-

onderling een hechte band, al is de

Alle hoofdstukken zijn gelardeerd met

nenland, de grens tussen het boven-

sterkste religieuze verbinding nu ook

schitterende landkaartjes in kleur.

zeese en onderzeese Nederland. Van

aan erosie onderhevig.

Steeds worden ook plaatselijke hoofd-

Zeeland, via de Merwede langs de

Aan de kust is ook niet alleen vernieu-

personen en ook deskundigen, niet zel-

Veluwse bijbelgordel naar Zwolle,

wing, zo blijkt uit het hoofdstuk over

den hoogleraren, uit onverwachte hoek

Meppel en Hoogezand-Sappemeer.

de vissersdorpen. Er zijn nog maar

opgevoerd met een betekenisvolle

In West- en Noord-Nederland kwam

20.000 vissers die in Nederland met de

kwinkslag of inhoudelijke verdieping

achter de kust een vruchtbaar kwel-

zee hun brood verdienen. Het waren

van de lokale taal en cultuur. Hier is de

derklei en veengebied tot stand, dat

vaak arme lieden die het avontuur van

auteur als journalist van grote beteke-

door goede bedijking en droogmaling

het wilde water opzochten, wat er toe

nis. De combinatie van innemende

de basis vormde voor welvaart. Aan de

leidde dat de vrouwen thuis op elkaar

details en wetenschappelijke analyse

kustvlaktes en langs de rivieren kon-

waren aangewezen. Er waren ook pro-

houden dit boek van Zuidwest tot

den landbouw en handel bloeien.

blemen, tot op de dag van vandaag

Noordoost actueel.

Mooi zijn de doorkijkjes naar nu, zoals

cumulerend in alcohol en andere ver-

naar Hoog Catherijne (‘Sjaggerijne’)

slavingen. Prachtig is ook het door-

Langs de Nullijn - de twee kanten van

dat als hoogbouw losgeslagen werd

kijkje naar de zestig kilometer lange

Nederland

van de grond, of naar de Bijlmer dat

Belgische kust. Meer dan in Neder-

Sietse van der Hoek, Arbeiderspers,

als modernistische stadswijk ontstond

land zijn de Vlamingen gericht op hun

2014.

op ingeklinkt veen aangevuld met

binnenland, hier zijn nog maar 400

zand uit de Vinkeveense plassen.

beroepsvissers.

Marc van der Meer is verbonden aan Reflect/Tilburg Law School.

Het einde van de
ondernemingsraad?
Het gaat niet goed met de ondernemingsraad. Steeds minder mensen willen zich kandidaat
stellen. Daarom wordt er op veel plaatsen geëxperimenteerd om medezeggenschap bij alle
werknemers te leggen. Zo ook bij de overheid, waar een aantal pilots zijn gestart. Als die slagen,
zou dat volgens Bob Vermaak wel eens kunnen leiden tot opheffing van de OR.
‘De ondernemingsraad vormt idealiter een stevige

D

zijn als er te weinig kandidaten zijn’. Het imago van de OR

gesprekspartner voor het bestuur en is daarbij een goede

is doorgaans niet erg aantrekkelijk. Ook directeuren stoei-

afspiegeling van de organisatie. Daar wordt de organisatie

en met dat fenomeen. ‘Nu trekt het vooral zure mensen aan

beter van. Het helpt als werkgevers in waarderende zin

of medewerkers die op detailniveau vliegen afvangen’,

over medezeggenschap spreken’, aldus minister Plasterk

aldus een directeur van een non-profit organisatie. Het

OR wakker?’1

De term idealiter

zorgt al met al voor een armoedig landschap van organisa-

maakt het verschil tussen theorie en praktijk. De huidige

ties waar OR-leden zonder werkelijk mandaat adviezen

ondernemingsraad is doorgaans geen afspiegeling van de

geven en instemming verlenen (uitzonderingen daargela-

organisatie en werkgevers laten zich frequent negatief uit

ten uiteraard).

over de ondernemingsraad. Dit is doodzonde.

Bestuurders en OR dragen de zorg voor verkiezingen en als

Steeds meer ondernemingsraden hebben moeite met het

er geen belangstelling is, moet de OR dan maar worden

organiseren van verkiezingen. Er is onvoldoende animo

opgeheven? Of gaan we op zoek naar mogelijkheden om de

(blijkt onder meer uit onderzoek van A+O fonds Gemeen-

medezeggenschap nieuw leven in te blazen? Wat we weten

van BZK in ‘Wie kust de

ten), mensen zijn niet te inspireren (zeggen veel OR-leden)

uit onderzoek is dat OR-voorzitters die energie uitstralen,

en reglementen stellen dat ‘verkiesbaren terstond gekozen

verbinding zoeken en enthousiast zijn over het OR-werk meer
medewerkers weten te mobiliseren dan voorzitters die klagend praten over de bestuurder die weer de stukken te laat

Bob Vermaak is directeur en consultant bij Wiekiesjij.

heeft aangeleverd. Het is tijd voor een appel van alle belang-
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rijke partijen die de ondernemingsraad een warm hart toe-

ling voor waar (uiteindelijk) instemming van de onderne-

dragen. Als wij, experts, OR-leden en bestuurders, ons niet

mingsraad op moet worden gegeven. In 24 uur proberen

actief inzetten voor de toekomst van de medezeggenschap

we alle medewerkers te laten aansluiten op de regeling en

dan is deze binnen tien jaar rijp voor de sloop.

inzichtelijk te maken welke uitdagingen en bedreigingen
medewerkers voelen. Hiermee kunnen bestuurder en

Overheid

ondernemingsraad samen een juist besluit nemen. In een

Er wordt op veel plaatsen geëxperimenteerd met alterna-

andere pilot gaan we op zoek naar de methode om mede-

tieve vormen van medezeggenschap. Over het algemeen is

zeggenschap echt goed in de organisatie verankeren. De

daarbij de inzet om er meer mensen bij te betrekken. Zo

ondernemingsraad organiseert medezeggenschapsdagen,

ook bij de overheid, waar we het project #iedereenorlid |

waar wordt gesproken over organisatiedilemma’s als

Next Practices Medezeggenschap Overheid zijn gestart.

ondernemerschap, integriteit of mobiliteit. Binnen 8 uur

Hier zijn, afgezien van bovenstaande oorzaken, ook andere

moeten er oplossingen liggen voor geconstateerde proble-

redenen voor. De veranderingen bij de overheid gaan snel.

men. Het zorgt voor meer verbondenheid en meer betrok-

Regelmatig zijn geluiden te horen dat de overheid saai,

kenheid.

bureaucratisch en log is. De andere kant van deze medaille
is dat de overheid veel veranderingen doormaakt, mede
gevoed doordat de overheid veel sneller dan het bedrijfsleven moet anticiperen en reageren: er moet bezuinigd
worden, meer contact met de burger komen en intern dienen medewerkers mobiel en multi-inzetbaar te zijn. Tel daar
bij op de normalisatiediscussie (aanpassing rechtspositie
van de ambtenaar) en politiek opportunisme, en je hebt

Als we ons niet actief inzetten,
is de medezeggenschap
binnen 10 jaar rijp voor de sloop

een gevaarlijke mix die kans biedt op negativisme en uitblijven van passie en enthousiasme voor de opgaven die er
zijn. Anderzijds zorgen de dynamiek en de invloed op de

En tot slot is er een gemeente waar de ondernemingsraad

samenleving ervoor dat veel ambtenaren zich met plezier

gaat experimenteren met selecteren en mandateren van

inzetten voor de publieke zaak. Die motivatie moet ook aan

medewerkers om medezeggenschap vorm te geven. Welke

te spreken zijn als het gaat om de eigen organisatie. Bij het

verschillen treden er op in termen van kwaliteit van besluit-

project #iedereenorlid proberen we dat te realiseren door

vorming en vertegenwoordiging als we niet meer kiezen

medewerkers meer bij de organisatie te betrekken.

(voor 3 jaar) maar iemand aanwijzen die namens de medewerker met de bestuurder over onderwerpen praat?

Pilots
We zijn op zoek gegaan naar gemeenten die een nieuw

Wetenschappelijke onderbouwing

concept van medezeggenschap willen uitproberen. Ver-

Zoals gezegd is er de afgelopen jaren al heel wat geëx-

schillende gemeenten hebben zich gemeld, en zijn inmid-

perimenteerd om de medezeggenschap lager in de orga-

dels van start gegaan. Zo is er een gemeente waar

nisatie te leggen. Hier en daar is zelfs de OR vervangen

bestuurder en ondernemingsraad samen beleidsstukken

door een Raad voor de Medezeggenschap, die vooral tot

gaan schrijven. Hiermee hopen ze antwoorden te vinden

taak heeft erop toe te zien dat werknemers ook echt mee-

waarmee het proces tussen bestuurder en ondernemings-

doen aan het medezeggenschapsproces. Hoewel de

raad sneller kan gaan. Een andere gemeente gaat 24-uur

intenties goed zijn, zie je vaak dat na verloop van tijd der-

medezeggenschap vormgeven. Er ligt een bepaalde rege-

gelijke initiatieven doodbloeden en men weer terugkeert

>>>
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naar het vertrouwde ondernemings-

mingsraad? Het is zeer denkbaar dat

raadsmodel.

die wordt opgeheven. Daarvoor in de

Dat willen wij voorkomen door de

plaats kan dan een chief participation

experimenten te koppelen aan onder-

officer (CPO) komen. De CPO gaat zich

zoek. De Universiteit van Tilburg zal bij

focussen op participatie van medewer-

alle pilots meten of de verandering

kers. Hij of zij profileert zich hierbij als

daadwerkelijk effect heeft op betrok-

sterke speler die commitment en ver-

kenheid van medewerkers en of het de

trouwen binnen de organisatie helpt

besluitvorming kwalitatief verbetert. Bij

creëren. Uiteraard voedt de CPO op

aanvang van de pilot is er een nulme-

transparante wijze zowel de bestuur-

ting, en na afloop wordt gekeken of

der als de vakbonden met relevante

het experiment heeft geleid tot duur-

data uit de organisatie over arbeids-

zame veranderingen in de arbeids-

voorwaardelijke kwesties. De CPO

verhoudingen. Eind 2015 zullen we de

heeft een participatie-app tot zijn

resultaten publiceren. Door weten-

beschikking waarmee hij continu de

schappelijk te meten wat wel en niet

thermometer in de organisatie kan ste-

werkt, kunnen ook andere arbeidsor-

ken en in de overleggen helder kan

ganisaties gefundeerd met wijzigingen

aangeven wat er leeft op de werkvloer,

in het medezeggenschapmodel aan de

hoe medewerkers tegen zaken aankij-

slag gaan.

ken en welke oplossingen zij hebben
voor problemen.

Chief Participation Officer
Wanneer arbeidsorganisaties er blijvend in slagen de medezeggenschap
bij alle werknemers te leggen, wat
betekent dit dan voor de onderne-

Noot
1 B. Vermaak, M. Pomp (red.), Wie kust de OR
wakker? 19 perspectieven op veranderingen bij
de overheid en het effect op arbeidsverhoudingen, Maklu, 2014.

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) is een plat-
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Arbeidsmobiliteit bespreekbaar maken
Dat is het geheime ingrediënt
van succesvol mobiliteitsbeleid
Het gaat om het durven kiezen
van een mobiliteitsstrategie
op managementniveau
Activeer medewerkers en laat hen meedenken
zodat zij zelf de regie willen pakken
Zo zoek en krijg je verbinding met elkaar (én in de regio)
Kijk op
www.linxx.org
en lees onze recente ervaringen rondom
arbeidsmobiliteit
in de vlees en vleeswarenindustrie
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3511 LK Utrecht
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“Maak verbinding!
Welke bedrijven
zitten er bij u op het
industrieterrein? ”

