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Geen beleidsdocument, geen manifest, geen casestudies, nee: zes essays  
van collega’s van de beleidsafdeling. De essayisten maken deel uit van het  
AWVN-projectteam ‘Toekomst arbeidsvoorwaardenvorming in de polder’. 

Het projectteam bracht de afgelopen twee jaar knelpunten in de polder in  
kaart en stelde oplossingsrichtingen voor. Zo’n inventarisatie is een weergave 
van de communis opinio binnen een projectteam. Maar iedereen weet dat achter 
deze algemene meningen en opvattingen, subjectieve gedachten en gevoelens 
schuil gaan. Het prachtige idee ontstond om vanuit de eigen denkwereld een 
stuk te schrijven. 

Ik ben erg blij met het resultaat. Sommige essays kleuren net iets meer buiten 
de lijntjes dan we gewend zijn. Het is mooi dat we er even de ruimte voor hebben 
kunnen en willen nemen. Het zijn toegankelijke teksten geworden die stof tot 
nadenken geven. 

Ik wens u veel leesplezier.

Gerard Groten
directeur arbeidsvoorwaardenbeleid AWVN

Voorwoord
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‘Als wij willen dat de dingen blijven zoals zij zijn

dan zullen de dingen moeten veranderen’

Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957)



Het einde van de wereld lijkt dichterbij dan ooit nu het Noordpoolijs in versneld 
tempo verdwijnt – net als het draagvlak voor de cao. Maar wie weigert de toekomst 
als extrapolatie van het heden te zien en liever omkijkt naar het verleden en de lessen 
die daaruit te trekken zijn, ziet vanzelf wat verschijnselen als treinen, het huwelijk, 
succesvolle luchtreizigersclaims en bioscoopbezoek gemeen hebben met het cao-
instrument. Maar wellicht ga ik nu wat te snel van stapel, en doe ik er verstandig aan 
u stap voor stap mee te nemen in mijn gedachtenkronkels. 
 

Yin-cao

Trein
In Nederland reed de eerste stoomlocomotief, De Arend, op 20 september 1839  
tussen Amsterdam en Haarlem. Een rit van twintig kilometer duurde ongeveer 
25 minuten. Met zijn allen reizen bleek goedkoper, sneller en veiliger dan ieder  
afzonderlijk met z’n eigen vervoermiddel (fiets, paard en wagen, trekschuit, 
benenwagen).
De stoomtrein van toen is nog in het Spoorwegmuseum in Utrecht te bewonderen, 
maar in essentie is het vervoermiddel an sich niet veranderd. Natuurlijk, enerzijds 
lijkt de trein van nu nog maar weinig op de stoomtrein van vroeger. De hedendaagse 
trein is veel minder vervuilend, sneller, kent allerlei soorten (intercity, stoptrein, 
sprinter, nachttrein, HSL) en er zijn individuele (aanvullende) vervoersarrangemen-
ten mogelijk (eigen fiets mee, OV-fiets huren, voor- en natransport met OV-taxi).  
Anderzijds gebruiken 187 jaar na de eerste rit van De Arend – ondanks de opkomst 
van de auto, bij uitstek het symbool van de individualisering – ruim een miljoen reizi-
gers (al dan niet morrend) dagelijks de trein als collectief vervoermiddel, en het lukt 
de NS steeds beter in te spelen op de verder uit elkaar groeiende reizigerswensen. 
Hoewel de trein over hetzelfde spoor rijdt als in 1839, is er tegenwoordig veel meer 
differentiatie en maatwerk mogelijk. En dan niet op basis van maatschappelijke 
stand (eerste tot en met derde klas), maar op basis van de individuele reizigers- 
wensen. Natuurlijk zijn er modernere vervoersmodaliteiten bij gekomen, zoals het 
vliegtuig en de scooter, maar dit heeft niet geleid tot het verdwijnen van de trein. 
Afhankelijk van de bestemming kiest de moderne reiziger zijn vervoermiddel. 

Een yin- en yangvisie op de cao  
Laurens Harteveld
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aan de onkosten van het collectief. Maar als je kunt kiezen tussen recht hebben op 
€ 100 en die niet krijgen, of € 100 ontvangen minus € 25 inningskosten, is de keuze 
snel gemaakt. Er zijn dan ook veel vliegtuigpassagiers die een dergelijk collectief 
opzoeken. In collectief verband zijn individuele belangen namelijk veel beter te 
behartigen dan in je eentje. Samen sta je sterker, ook in 2016.

Bioscoop
De eerste film werd 106 jaar geleden gedraaid in Utrecht. Camera Studio, gelegen 
aan de Oude Gracht in het centrum, begon als bioscoop Flora in een tijd dat films 
nog zeldzaam waren en bovendien zonder geluid. Camera Studio heeft in het voor-
jaar van 2015 de deuren moeten sluiten omdat het complex van twee zalen  
niet meer rendabel was2. 
Met de opkomst van de televisie zou je denken dat bioscopen langzaam aan  
allang uit het straatbeeld verdwenen zouden zijn. Het huidige enorme aanbod  
aan televisiekanalen zorgt ervoor dat er ieder moment van de dag voor elk wat wils 
op televisie is, en dat je eigenlijk niet meer naar de bioscoop hoeft. En er is tegen-
woordig nog veel meer concurrentie voor de bioscoop. Denk aan Netflix, pay- 
per-viewabonnementen, (illegale) downloadsites et cetera. Of denk aan interactie-
ve internetgames als League of Legends, Minecraft, Black Ops (Call of Duty) en  
War of Lords. Hierin kun je zelf gloriëren als hoofdrolspeler, of in teamverband 
de virtuele strijd aangaan. En daarnaast heeft iedereen tegenwoordig een digitale 
camera in z’n broekzak waar je ook mee kunt bellen (sommigen noemen dat  
apparaat daarom nog hardnekkig een mobieltje) en kan daarmee zelf filmster/ 
model worden, voor eigen publiek schitteren op het witte doek van YouTube,  
Facebook, Instagram of Snapchat.
Ondanks alle gemakken van het ‘thuis beelden consumeren’, heeft de bioscoop 
blijkbaar iets wat jong en oud in groepsverband aantrekt. En de bioscoop wakkert 
die belangstelling verder aan met technologische innovaties: Dolby sound, 3D, 
IMAX, IMAX 3D. Het jaar 2015 gaat de boeken in als een historisch bioscoopjaar3. 
Nooit eerder was de omzet van de Nederlandse bioscoopsector zo hoog. Bijna  
33 miljoen Nederlanders gingen naar bioscoop of filmtheater: een groei van  
7% ten opzichte van 2014. 

Cao
De cao is een juridisch instrument, in de wet vastgelegd in 1927, enerzijds bedoeld 
om de (onderhandelings)positie van werknemers op de arbeidsmarkt te versterken 
en te beschermen, anderzijds om de arbeidsmarkt te ordenen en arbeidsrust te 
bevorderen. Sindsdien is de Wet op de Cao niet meer veranderd, maar is de wereld 
eromheen wel enorm veranderd. De cao staat dan ook herhaaldelijk ter discussie: 
het zou een oud, achterhaald, oubollig instrument ter bevordering van collectivitei-
ten zijn waarvoor in deze tijden van individualisering eigenlijk geen plaats meer is. 

Huwelijk
Van het eeuwenoude instituut huwelijk gaan de wortels nog veel verder terug dan 
bij de trein. In het canonieke recht (1055, §1 Codex Iuris Canonici) is het huwelijk 
als volgt vastgelegd: ‘Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar 
een algehele levensgemeenschap vormen, die uit haar natuurlijke aard gericht  
is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van  
kinderen, is door Christus de Heer tussen gedoopten verheven tot de waardigheid 
van Sacrament’.
Volgens menigeen is het huwelijk als instituut ingesteld in tijden dat de bevolking 
sneller groeide dan de landbouwproductie. Om te bevorderen dat er minder kinde-
ren werden geboren, zou het huwelijk zijn ingesteld. Hadden burgers vroeger geen 
keuze anders dan trouwen of klooster, anno 2016 staat het eenieder in Nederland 
vrij om wel of niet te trouwen. Hoewel het aantal alleenstaanden groeit, zien we dat 
nog steeds een meerderheid van de bevolking een gezamenlijk huishouden runt, 
hetzij via een huwelijk, hetzij via een samenlevingscontract of zonder een samen- 
levingscontract. Het CBS valt bij: ‘Nederland telt ruim 2,5 miljoen gezinnen met 
één of twee ouders en thuiswonende kinderen. Het gezin is nog steeds een populai-
re samenlevingsvorm, maar het traditionele gezin – vader, moeder en kinderen – is 
al lang niet meer de enige gezinsvorm. Zo zijn er steeds meer eenoudergezinnen en 
komt ook het stiefgezin, waarin een van beide partners of beide partners kinderen 
hebben uit eerdere relaties, steeds meer voor. Als er twee volwassenen in het gezin 
zijn, kunnen deze met elkaar getrouwd zijn of niet. Het kan gaan om een man 
en een vrouw die een heteroseksuele relatie hebben, maar ook om twee mannen 
of twee vrouwen met een homoseksuele relatie’1. Onder 35- tot 50-jarigen woont, 
ondanks de individualisering, nog steeds driekwart in gezinsverband. Met zijn 
tweeën (of meer) is blijkbaar meer dan de som der delen. Zaken als samenwerking 
(vertrouwen in elkaar) en training (opvoeding van kinderen) gedijen misschien het 
beste in gezinsachtige constructies? 

Geld terug bij vertraging
Het komt helaas wel eens voor dat je op Schiphol aankomt met het idee dat je  
vliegtuig over twee uur vertrekt en dat er sprake is van vertraging, meestal om on-
duidelijke reden. En helaas gaat het dan ook niet om een vertraging van een  
half uur, maar meestal iets van drie uur of langer. Volgens Europese regel- 
geving heeft de passagier dan in veel gevallen recht op een financiële vergoeding. 
Maar wie als leek een vriendelijk verzoek daartoe indient bij de luchtvaartmaat-
schappij, krijgt vaak nul op het rekest, met de ontmoedigende groeten van een 
gepromoveerde jurist in dienst van diezelfde luchtmaatschappij. Een oplossing 
in dit geval is om je aan te sluiten bij een collectief dat je belangen behartigt met 
fundamentele en actuele kennis van juridische zaken. De verlate passagier moet 
wel genoegen nemen met een (iets) lagere vergoeding in verband met een bijdrage 
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Deze ontwikkelingen voltrekken zich geleidelijk en zijn nauwelijks zichtbaar.  
Het gevoel van urgentie om gezamenlijk als werkgevers en vakbonden hier op te 
reageren en anticiperen lijkt dan ook te ontbreken.

Vakbonden op glad ijs
Vakbonden zien cao’s vaak nog steeds het liefst als instrument om ongewenste 
maatschappelijke ontwikkelingen te repareren. Gaat de pensioenleeftijd met twee 
jaar omhoog? Dan moeten ouderen meer leeftijdsafhankelijke dagen krijgen, of op 
zijn minst houden wat ze hebben. Is er sprake van lang aanhoudende crisis? Prima, 
maar werknemers moeten er op vooruitgaan in koopkracht en een baangarantie 
krijgen. Vaste banen moeten de norm blijven; daarom moeten er afspraken over 
een maximumaantal flexkrachten in de cao komen. Willen consumenten liever 
via internet aankopen doen of in avonduren winkelen? Prima, maar de avond- en 
weekendtoeslagen zijn heilig. 
Bovendien is in sommige sectoren het ledental van vakbonden inmiddels zo klein 
(aan het worden) dat vakbonden niet meer over serieuze stakingskracht en/of een 
representatieve achterban beschikken. Steeds vaker verwerpt de achter- of boven-
ban van de vakbond een eindbod van de werkgever, zonder dat de vakbondsleden 
in actie willen of kunnen komen om een beter resultaat af te dwingen. Het gevolg 
is dat er geen nieuwe cao wordt afgesloten, waardoor het achterstallig onderhoud 
aan de cao-tafels oploopt en steeds meer werknemers (tijdelijk) zonder nieuwe cao 
komen te zitten. Dit speelt met name in de detailhandel en horeca. 

Werkgevers op glad ijs
Werkgevers zijn sinds eind 2008 vooral bezig geweest met overleven en laten steeds 
meer de oren hangen naar aandeelhouders. De crisis is aan menig manager met 
een topinkomen voorbijgegaan. In heel wat directies doet zich een verschuiving 
voor, waarbij Finance aan belang wint en HR aan belang inboet. Strategisch 
personeelsbeleid maakt plaats voor arbeid als kostenpost; inkoop tegen de laagst 
mogelijke prijs weegt zwaarder dan kwaliteit. 
Vaak zijn er goede redenen voor een werkgever om een beroep te doen op zzp’ers en 
uitzendkrachten, bijvoorbeeld omdat er sprake is van tijdelijke projecten. Of omdat 
het vet op de botten echt op is na jarenlang personeel vasthouden in de hoop op 
betere tijden, zonder dat er daadwerkelijk herstel van de productie heeft plaats- 
gevonden. Maar deels spelen ook minder legitieme redenen een belangrijke rol, 
zoals de aandeelhoudersbelangen en het afwentelen van de groeiende onzeker- 
heden op werknemers.
Hoe lastiger het met vakbonden wordt om cao-afspraken over hogere productiviteit 
te maken, hoe meer werkgevers de rafelranden van de cao opzoeken (waardoor de 
cao verder erodeert) of naar alternatieven gaan omzien (andere overlegpartners, 
bedrijf verplaatsen naar het buitenland).

  

Individualisering is een onomstreden feit. Maar de Wet op de Cao is zo vorm- 
gegeven, dat de wet een eigentijdse invulling van de cao niet in de weg staat. De  
wet regelt alleen dat collectieve afspraken onder bepaalde voorwaarden boven  
individuele afspraken gaan. Wie de behandeling van de wet in de jaren twintig  
van de vorige eeuw in de Tweede Kamer leest, komt veel dilemma’s en thema’s  
tegen die vandaag de dag ook spelen: internationalisering, nieuwe bedrijvigheid, 
oneerlijke concurrentie et cetera. En als je kijkt naar de belangrijkste werk- 
geversvoordelen van de cao in 1927 (arbeidsrust, ordening en duidelijkheid,  
schaalvoordelen), zie je dat dit anno 2016 nog steeds zwaarwegende voordelen  
zijn voor werkgevers. En in 2025 vast ook nog wel.
Ja, de cao is al op leeftijd. Dat wil niet zeggen dat de cao uit de tijd is. Integendeel, 
cao-partijen zijn er tot nu toe steeds in geslaagd om de cao aan te passen aan 
nieuwe tijden en de nieuwe uitdagingen. Door voortdurende innovatie is de cao 
uitgegroeid van één A4-tje met arbeidsuren en loon tot een consistente tekst die 
een steeds meer omvattend arbeidsvoorwaardenpakket beschrijft. In vrijwel elke 
cao staan tegenwoordig afspraken over het belang van investeren in duurzame 
inzetbaarheid en welke rol werkgever en werknemer daarbij hebben. Veel bedrijven 
zien de cao als hun visitekaartje op de arbeidsmarkt: als een middel om aantrek-
kelijk te zijn werkzoekenden.

Yang-cao

Het Noordpoolijs smelt in een steeds sneller tempo. Door de opwarming van  
de aarde is de hoeveelheid ijs op de Noordpool in de afgelopen dertig jaar al met  
65 procent afgenomen4. Alhoewel het aannemelijk is dat dit het gevolg is van  
menselijk handelen (uitstoot broeikasgassen), zijn er nog steeds mensen die  
vraagtekens zetten bij de causaliteit en toekomstramingen.
Hoe dan ook brokkelen de randen van het Noordpoolijs steeds verder af. Nog ver-
ontrustender zijn de breuklijnen die in het ijs ontstaan, waardoor het ijsoppervlak 
dat aan de (verder) oplopende temperaturen wordt blootgesteld, snel groeit. Het 
kritieke punt waarop de boel in elkaar zakt, komt onherroepelijk dichterbij.
Dit beeld van het kritieke omslagpunt doet me denken aan het huidige cao-stelsel. 
We zien allemaal dat aan de randen van de cao wordt gemorreld. Steeds minder 
werknemers zijn nog lid van een vakbond, steeds meer werkenden zijn (al dan 
niet uit eigen keuze) geen werknemer maar zzp’er of uitzendkracht, en werkgevers 
krijgen steeds vaker te maken met buitenlandse moeders die weinig kennis van en 
waardering voor het cao-instituut hebben – net als voor het idee om met vakbonden 
te onderhandelen. Steeds meer bedrijven komen in buitenlandse handen en steeds 
vaker bepaalt niet de Nederlandse directie het mandaat, maar dicteert de directie 
uit een ver buitenland dat.
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individualisering collectieve structuren versterken. Juist nu bedrijven te maken 
hebben met meer hectiek en grotere differentiatie in werknemersprofielen, kan de 
waarde van de cao als ordenend instrument toenemen. Ontwikkelingen als indivi-
dualisering, globalisering, digitalisering en politisering hoeven dus helemaal geen 
bedreiging voor de cao te zijn; eerder vormen ze een nieuwe kans. 
Cao-partijen zijn er tot nu toe steeds in geslaagd om de cao te vernieuwen en een 
balans te vinden in de lusten en lasten voor werkgever en werknemer. Als cao-
partijen er in slagen deze voortdurende innovatie voort te zetten, zal de cao nog 
minstens honderd jaar mee kunnen. Eén ding is zeker: de cao van de toekomst zal 
een andere vorm hebben dan die we nu kennen. Maar ook in de toekomst zal de 
cao, of een andere vorm van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming, belangrijke 
voordelen en meerwaarde opleveren voor werkgevers, voor werknemers en voor  
het kabinet. •

  

IJs gaat (niet) breken
Geen van de betrokken partijen wijs ik als schuldige aan. Veel vakbonden reage-
ren helemaal niet zo defensief, en menig werkgever ziet arbeid niet als kostenpost 
maar als kapitaal. Maar in de onderlinge interactie, binnen en buiten de polder, 
dreigt de cao per saldo aan steeds meer tafels te eroderen. Deze ontwikkeling is 
koren op de molen van heel wat (liberale) politici en journalisten. De cao vloeit  
immers voort uit een oude wet uit 1927 en is iets collectiefs, dus per definitie  
ouderwets en overbodig. 
Op het eerste gezicht verandert er weinig in de cao-wereld. Discussies over het 
voortbestaan van de cao duiken regelmatig de kop op, maar dat is iets van alle 
tijden: het einde van de cao is al vaak voorspeld5. 
Ondanks de verzwakking van zowel vakbonden als werkgevers gaan partijen 
gewoon verder met het afsluiten van cao’s, omdat de cao nu eenmaal een goed 
instrument is om arbeidsvoorwaarden en arbeidsrust vorm te geven.
Maar in tweede instantie vertoont de cao-wereld steeds meer gelijkenis met het  
ijsoppervlak van de Noordpool: het is er nog wel, we praten veel over wat het  
betekent als het helemaal zou verdwijnen, maar niemand lijkt op dit moment in 
de gaten te hebben hoe erg de situatie er voorstaat en dat op afzienbare tijd het 
kritieke punt is bereikt waarop de boel in elkaar zakt. Met alle gevolgen van dien. 

Yin Yang-cao

Persoonlijk hecht ik meer waarde aan toekomstbeelden van de cao die gebaseerd 
zijn op lessen uit het verleden dan aan toekomstbeelden gebaseerd op eenvoudige 
extrapolatie van recente ontwikkelingen. De beelden van moderne treinen in alle 
soorten en maten, gewijzigde samenlevingsvormen, succesvolle luchtvaartclaims, 
stijgende aantallen bioscoopbezoekers doen de beelden van verdwijnende ijskap-
pen en het tanend draagvlak voor de cao wegsmelten. Van die vervagende beelden 
gaat overigens wél een activerende werking uit: we moeten nu echt iets doen om  
te voorkomen dat de ijskappen én het draagvlak voor de cao definitief, écht ver- 
dwenen zijn. 
Ouderdom van het cao-instituut is geen probleem, zijn de lessen die het huwelijk, 
de trein en de bioscoop ons leren. De leeftijd van een instituut maakt niet zoveel uit 
als het zich, door permanente innovatie, steeds weer voldoende weet aan te passen 
aan de eisen van de nieuwe tijd. Als gevolg van de voortschrijdende individualise-
ring zien we overal nieuwe collectiviteiten ontstaan – denk aan de gamers die in 
groepsverband de virtuele strijd met andere groepen aangaan en aan de vertraagde 
luchtreizigers die door de krachten te bundelen, een vergoeding weten te innen in 
geval van een ernstig vertraagde vlucht. Zoals er in tijden van toenemende globali-
sering tegelijkertijd een toenemende behoefte ontstaat aan regionalisering6, kan 
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Er zijn verschillende manieren om arbeidsvoorwaarden overeen te komen: 
met elke individuele werknemer afzonderlijk of door collectieve arbeidsvoor-
waardenvorming. Collectief onderhandelen heeft verschillende voordelen ten 
opzichte van het individueel overeenkomen van arbeidsvoorwaarden: schaal-
vergroting, transparantie en transactiekosten. In de collectieve sfeer heb je als 
werkgever grofweg de keuze om over arbeidsvoorwaarden te onderhandelen  
met de vakbonden of met de ondernemingsraad (OR). 
In dit essay zet ik uiteen waarom onderhandelen met de OR over arbeidsvoor-
waarden naar mijn mening minder aan te raden is dan onderhandelen met de 
vakbonden. De intentie is nadrukkelijk niet om hiermee de OR als instituut  
als minder belangrijk te kwalificeren, integendeel. De OR heeft – wanneer  
medezeggenschap goed functioneert – juist grote meerwaarde voor onder- 
nemingen. Als kritisch gesprekspartner, dankzij de vele andere rollen die de  
OR kan spelen. Maar: niet als onderhandelingspartner.

Rollen
Klassieke functies die de wetgever de OR heeft gegeven, zijn die van controle-
orgaan (instemmingsrecht) en adviesorgaan (adviesrecht). Steeds meer krijgt 
de OR tevens de taak van procesbegeleider wanneer medezeggenschap in de 
organisatie decentraliseert en er een beweging van representatie naar partici-
patie op gang komt. Idealiter wordt de OR bij deze ontwikkeling tegelijkertijd 
gesprekspartner op meer strategisch niveau, terwijl de medewerkers op meer 
operationeel niveau meepraten. Op die manier kan werkorganisatie én werk- 
gever profiteren van de meest optimale medezeggenschap (best of both sides).
Wanneer bestuurder en OR evenwel besluiten te onderhandelen over arbeids-
voorwaarden, dan krijgt de OR een rol van een wezenlijk andere orde: die van 
onderhandelaar. Een onderhandelaar heeft primair zijn eigenbelang (in het 
verlengde van dat van zijn achterban) voor ogen. Tijdens de onderhandelingen 
blijkt pas een mogelijk gedeeld belang. Bij onderhandelen zijn twee factoren  
van belang: partijen hebben verschillende belangen én zij moeten dit over en 
weer van elkaar weten. 
Op het moment dat bestuurder en ondernemingsraad er bij de onderhande-
lingen niet uitkomen, kan dat van groter belang zijn dan wanneer dat gebeurt 

Een prisoner’s dilemma  
Kim van der Hoeven
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Verlinken kan een individueel voordeel opleveren, maar dit gaat niet altijd op. 
Want verlinkt de ene de andere ook, dan levert dit beiden 8 jaar cel op. Je eigen 
positie verslechtert dus door het handelen van de ander. De beste – collectieve – 
keuze is om te zwijgen. Dan krijgen ze allebei ‘slechts’ 5 jaar cel. De samen- 
werkingstactiek levert de verdachten dus het meeste op. 
De vergelijking met de onderhandelingssituatie over arbeidsvoorwaarden is als 
volgt. Bestuurder heeft bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden bijvoor-
beeld grofweg twee keuzes: zwaar inzetten en koste wat kost onder bijvoorbeeld 
de 0,5 procent loonverhoging blijven, of hij neemt een mildere houding aan. De 
ondernemingsraad heeft dezelfde keuze: strijden voor bijvoorbeeld 4 procent of 
ook een wat mildere houding aannemen. De gevolgen van beide keuzes laten zich 
raden en er ontstaat hier een waar prisoner’s dilemma. Voor beide partijen geldt 
dat de beste uitkomst te behalen is als zij ieder een milde houding aannemen. 

Dubbelrol
So far so good, zou je denken. De OR stelt zich mild op, de bestuurder doet het-
zelfde en voilà: er rolt een mooi akkoord uit. De praktijk van onderhandelen over 
arbeidsvoorwaarden blijkt weerbarstiger. De ondernemingsraad heeft van de 
wetgever, zoals gezegd, een dubbele taak gekregen. De OR heeft als doel ‘bij te 
dragen aan het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen’. 
Hieruit volgt dat de OR zich met zowel het ondernemings- als het medewerkers-

bij het onderhandelen met vakbonden. Bij het onderhandelen met de onderne-
mingsraad is er immers geen andere partij en ook ben je veelal contractueel en 
psychologisch gebonden aan deze partner. Onderhandelen over arbeidsvoor-
waarden met de OR heeft immers vaak een contractuele basis: middels een con-
venant is afgesproken dat arbeidsvoorwaarden met de OR worden afgesproken. Je 
zou kunnen zeggen dat de noodzaak om ‘eruit te komen’ groter is. Beide partijen 
moeten daarom zorgen dat er geen competitieve, maar een coöperatieve houding 
ontstaat met oog voor ieders belangen. Dat is in lijn met de wettelijke opdracht 
van de OR: het dienen van het belang van zowel de werknemers als de organisatie.

Individueel of collectief voordeel
In de vraag naar coöperatie schuilt echter het klassieke prisoner’s dilemma van de 
Canadese wiskundige Albert Tucker. Het prisoner’s dilemma wordt vaak geïllus-
treerd aan de hand van de volgende casus.
Twee mannen worden verdacht van dezelfde moord. Ze zitten in aparte cellen en 
kunnen niet met elkaar communiceren. Als ze beiden ontkennen is er te weinig 
bewijs en krijgen ze elk slechts een lichte straf wegens wapenbezit. Wanneer de 
één echter de ander verlinkt, zal hij beloond worden en wacht de vrijheid. Wan-
neer de verdachten elkaar verlinken, zullen zij allebei een straf moeten uitzitten 
die zwaarder is dat wanneer zij beiden zwijgen of ontkennen. Onderstaand is dit 
schematisch weergegeven.
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                                   bestuurder
 
  zwaar inzetten mildere houding

 zwaar inzetten geen akkoord  4 procent + relatieve    
  + onrust onrust bij werkgever
OR
 mildere houding 1 procent + relatieve  2,50 procent + rust
  onrust onder werknemers 
   

                                 verdachte A
 
  verlinken zwijgen/ontkennen

 verlinken beiden 8 jaar cel 10 jaar cel voor A
   geen cel voor B
verdachte B
 zwijgen/ geen cel voor A beiden 5 jaar cel
 ontkennen 10 jaar cel voor B



wanneer er groot vertrouwen is tussen partijen onderling, dan nog ligt het naar 
mijn mening meer voor de hand dat de OR zich vooral bezighoudt met al die vele 
andere taken en rollen die het orgaan heeft om redenen die hiervoor zijn genoemd. 
Koester het vertrouwen dat er is, en gebruik dat om medezeggenschap in de orga-
nisatie (nog) sterker en van (nog) meer waarde te maken. •
 

belang bezig dient te houden. Juist bij het onderhandelen over arbeidsvoor-
waarden kan de OR hierdoor in een lastige situatie terecht komen: de achterban 
verwacht dat de OR fors inzet, terwijl de bestuurder verwacht dat de OR ook 
het belang van de onderneming voor ogen houdt. De achterban heeft over het 
algemeen minder vertrouwen in de OR dan in vakbonden als het gaat om onder-
handelen over arbeidsvoorwaarden. Dat heeft onder andere te maken met de 
objectivering van de vraag wat een redelijk arbeidsvoorwaardenpakket is. Daar 
heeft de vakbond, vanwege haar positie en expertise, bepaald een geloofwaardi-
ger inbreng. Mede daarom worden de vakbonden als professioneler en onafhan-
kelijker gezien. Als de OR de milde houding aanneemt (in een poging om in het 
schema rechtsonder op pagina 19 terecht te komen), neemt de achterban dit z’n 
vertegenwoordigers meestal niet in dank af. Inzicht over ‘nut en noodzaak’ van 
het compromis ontbreekt veelal. 
Kortom: de dubbelrol die de OR heeft, maakt het lastig om te komen tot onder-
handelingen over arbeidsvoorwaarden. De positie van de OR kan wel goed  
worden ingevuld bij de andere rollen die de OR heeft: die van strategisch en 
kritisch gesprekspartner. In deze rollen gaat het meer over reflectie, mee- 
denken, meebeslissen, beide belangen (organisatie- en medewerkersbelang) 
voor ogen houden.

Vertrouwen
Betekent dit dat de OR nooit geschikt is om als onderhandelingspartner op te 
treden? Slechts wanneer de OR, bestuurder en achterban elkaar vertrouwen, 
kan er meer dan alleen een op de eigenbelang gerichte keuze gemaakt worden. 
Gelukkig zijn er nogal wat praktijkvoorbeelden waar aan deze voorwaarde is 
voldaan. Daar blijkt het overigens wel nodig om voortdurend aan het wederzijds 
vertrouwen te werken. Als eerste stap hebben betrokkenen in zulke organisa-
ties zich goed beraden op wat bestuurder, OR en de organisatie in zijn totaliteit 
verwachten van elkaar. Niet alleen inhoudelijk en functioneel, maar ook relati-
oneel: hoe gaan we met elkaar om, welke mate van participatie verwachten we 
van elkaar en van de mensen in de organisatie en welke gevolgen heeft dat voor 
het samenspel tussen en de rollen van de verschillende partijen? Om daarna 
een – niet zelden meerjarig – proces in te gaan om aan de voorwaarden voor een 
constructief onderhandelklimaat te werken en resultaten te boeken. Vertrouwen 
kent geen free lunch.
Is het vertrouwen (nog) op een te laag peil, dan worden belangen niet gedeeld en 
is het waarschijnlijk dat de onderhandelingen vroeg of laat uitlopen op strijd. 
Vertrouwen is, door de dubbelrol van de OR, dan ook een meer cruciale factor bij 
onderhandelingen dan bij vakbonden. 
Mijn slotsom is dat een OR zelfkritisch moet zijn op het al dan niet oppakken 
van de rol van onderhandelaar op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Zelfs  
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Een van mijn drijfveren is om, midden in de samenleving staand, iets zinvols  
bij te dragen aan de wereld, om die iets beter te maken. Maar midden in de  
samenleving, waar of wat is dat precies? 
Het eerste beeld dat bij me opkomt is een marktplein. Daar sta je dan, te midden 
van de lokale gemeenschap, en je kunt al gauw opgaan in de massa van een plaat-
selijke marktdag. Of juist niet – in het geval je een overvolle leegte op dat plein 
aantreft. Nee, midden in de samenleving is geen fysieke plek. Het begrip midden 
moet ik eerst en vooral in overdrachtelijke zin opvatten, als een soort metafoor. 
Zo is in de autobranche de middenklasse een marktsegment, met indicaties als 
standard of intermediate. Een andere associatie met midden is middenstand,  
de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf dus, niet te verwarren met de  
middenstand bij de waterpeiling (precies dat punt tussen hoog- en laagwater). 
Voor de politiek is het midden relevant omdat in dat segment nogal wat zwevende 
kiezers schijnen te verkeren. Een sociaaleconomische associatie is middenklasse, 
een sociale klasse met een gemiddeld inkomen. Jan Modaal, zo u wilt. Overigens 
werd nog niet zo lang geleden iemand die niet meer met de handen hoefde te  
werken, tot de middenklasse gerekend.
De pers spreekt graag van misstanden aan de onderkant van de samenleving of 
juist aan de top van organisaties. Maar de middenklasse, wie interesseert zich 
daar nou voor? We weten er eigenlijk niet zo veel van, lijkt wel. Hoewel de midden-
klasse gewoonlijk weinig nieuwswaardig is, moet er sociaaleconomisch gezien 
een boekje over open te doen zijn. Mijn nieuwsgierigheid als econoom is gewekt, 
de zoektocht kan beginnen. Die begint met de vraag of de middenklasse belang-
rijk is voor de sociaaleconomische vooruitgang in onze samenleving. 

De middenklasse 
De middenklasse is op uiteenlopende wijzen te typeren, bijvoorbeeld naar in- 
komen (daar is hij weer: ‘Jan Modaal’), opleiding of beroep. Dat maakt het lastig 
om ontwikkelingen over omvang en positie van de middenklasse in Nederland  
te schetsen. Toch slaagt De Beer (2008, 2015), die onderkent dat er verschillende 
visies mogelijk zijn op wat de middenklasse is, erin om aan te tonen dat de  
ontwikkeling van de middenklasse in de periode 1990-2015 tamelijk stabiel is.
De relatieve omvang van de middenklasse neemt bijvoorbeeld nauwelijks af.  

Zoete koek
Arjen Verhoeff
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volharding. Walt Disney is bijvoorbeeld 302 maal de discussie aangegaan  
met investeerders om zijn Disneyland van de grond te krijgen. 
Hoewel de formele economie weinig kan met sweet talk, speelt het begrip  
vertrouwen als veronderstelling een wezenlijke rol bij de modelvorming over  
sociaaleconomische verhoudingen. Wie alle situaties in de reële economie  
optelt waarin sweet talk z’n meerwaarde heeft bewezen, begint te beseffen dat  
het inderdaad om een enorm aandeel van ons nationaal inkomen gaat. 
Het vermogen tot discussie en debat is cruciaal voor de totstandkoming van  
innovaties. Een idee blijft vaak in het luchtledige hangen totdat mensen er met 
elkaar over van gedachten gaan wisselen. Het verspreiden en bespreken van (ver-
anderende) inzichten is volgens McCloskey dan ook een belangrijke sleutel voor 
groei. En daarmee komt het kruispunt van de sociale en economische dimensie 
van de middenklasse in zicht.
Al ruim voor de industriële revolutie bijvoorbeeld, ontwikkelde de middenklasse 
zich in de westerse landen. Dit had zo z’n effect op de sociale positie van groepen 
in de samenleving en op hun onderlinge verhoudingen. Deze gang van zaken 
had grote economische betekenis: het was de interactie tussen de opkomende 
middenklasse en de voortschrijdende innovatiekracht die de motor vormde van 
de ongekende economische groei vanaf 1800. Volgens McCloskey ligt met name 
de ideeënvorming onder de middenklasse ten grondslag aan het stijgen van de 
materiële welvaart. Daarmee is de middenklasse te typeren als drager van onze 
samenleving.
De opkomst van de middenklasse gaf indertijd een enorme impuls aan de  
(Nederlandse) taal. Er waren nieuwe, heldere bewoordingen nodig – geen adel-
lijke of koninklijke termen – om de communicatie over de ontluikende bedrijvig-
heid te kanaliseren. Deze nieuwe taal, inderdaad vol sweet talk, kwam voort uit 
alledaagse gevoelens (of zijn het waarden?) als hoop, redelijkheid, rechtvaardig-
heid en liefde. Het markthandelen van de ondernemende middenklasse indertijd 
was dan ook nauw verbonden met sociale conversaties. 

Beweging in de samenleving
De sociale en economische ontwikkelingen in onze samenleving zijn dus al lange 
tijd nauw met elkaar verbonden. Deze verbondenheid is beschreven in tal van 
boeken die er voor de hedendaagse economie ogenschijnlijk niet meer toe doen. 
Wie deze literatuur wél op zich in laat werken, beseft dat er een middenklasse 
dreigt te ontstaan die met hun sweet talk losgezongen raakt van de economische 
dynamiek. Deze beweging laat zich als volgt illustreren. 
Allereerst heeft de afgelopen decennia met name de financiële sector een grote 
vlucht genomen, onder andere door de toegenomen private en publieke schul-
den. De afhankelijkheid van overheden, ondernemingen en burgers van finan-
ciële markten brengt risico’s met zich mee. Het geheel van financiële motieven, 

  

Ook de maatschappelijke positie, in termen van arbeidsparticipatie van middel-
baar opgeleiden, is relatief stabiel zowel ten opzichte van hoger als lager opge-
leiden. De positie van de middengroep in de opleidings- en beroepenhiërarchie 
is enigszins verslechterd: het onvermijdelijke gevolg van het sterk toegenomen 
opleidingsniveau, de groei van het aantal ‘hogere’ beroepen in combinatie met de 
(relatieve) krimp van het aantal wat ‘lagere’ beroepen. Qua inkomen is de situatie 
van de middenklasse de afgelopen decennia enigszins verbeterd; het (gestan-
daardiseerde) besteedbare huishoudinkomen heeft zich volgens De Beer sinds 
1990 iets gunstiger ontwikkeld dan dat van de lagere en de hogere inkomens. Dat 
komt vooral doordat de middeninkomens minder zijn geraakt door de crisis die 
zich in 2008 aandiende. 
Het cijfermatige beeld suggereert dus dat het tot op heden allemaal aardig goed 
gaat met de huidige middenklasse. Voor een grondiger beeld zou je overigens 
meer willen weten over bijvoorbeeld de demografische dynamiek en de daarmee 
gepaard gaande veranderende (culturele) opvattingen. Want de middenklasse 
van de jaren zeventig is niet hetzelfde als de middenklasse van nu.

Sweet talk 
De industriële revolutie vanaf 1800 is vaak verklaard door de komst van tal van 
materiële zaken. Denk hierbij niet alleen bijvoorbeeld aan technische innovaties, 
maar ook aan handelsstromen met het buitenland en een hogere investerings-
quote. Recente studies naar de loop van de geschiedenis plaatsen daar echter 
vraagtekens bij. Majeure gebeurtenissen als de industriële revolutie hebben 
vaker, en op andere plaatsen plaatsgevonden. Materiële zaken alleen blijken niet 
voldoende verklarende kracht te hebben om de grote groei aan welvaart sinds 
bijvoorbeeld de industriële revolutie te verklaren. De economische theorie schiet 
hier volgens historici tekort (McCloskey, 2007, 2010).
Economische wetten houden nauwelijks rekening met de kracht van taal, meent 
McCloskey. Ze beargumenteert in haar analyse dat een wezenlijk deel van de 
economie niet zozeer functioneert dankzij ferme ondernemerstaal (‘Wij hebben 
een deal’, ‘Je bent ontslagen’, door McCloskey getypeerd als cheap talk), maar juist 
dankzij de overtuigingskracht die uitgaat van sweet talk – in het Nederlands zou 
je zeggen mooie praatjes, of zoete koek.
Neem de pitch van een startende ondernemer om investeerders te interesseren 
voor het inzetten van venture capital. Denk aan de verkoper die het vertrouwen 
van de klant wil winnen, of de leidinggevende die medewerkers wil motiveren 
beter te presteren. Of aan de werkgever die in de onderhandelingen met de 
vakbonden zegt een package deal te willen sluiten en daarmee en passant aan het 
draagvlak onder medewerkers werkt. 
Sweet talk kent eindeloos veel variaties. De essentie ervan is steeds functionele 
interactie, nadrukkelijk niet gebaseerd op list en bedrog, maar juist op geloof en 
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keling. Belangrijker nog is dat de praktijk verschil in opvatting over werkgever-
schap laat zien tussen vast en flexibel personeel. In het geval van een zzp-situatie 
is er zelfs sprake van opdrachtgeverschap, gewoonlijk zonder een rechtstreekse 
formele verbinding met het werkgeverschap van het inlenende bedrijf.
Ten vijfde heeft de inperking van de sociale zekerheid de middenklasse niet 
onberoerd gelaten. In de vorige eeuw werd de beweging van verzorgend naar 
zorgzaam gemaakt, die nu doorzet in de richting van zelfredzaamheid en meer 
zorgtaken voor naasten. Als de middenklasse nadrukkelijker te maken krijgt 
met existentiële vraagstukken, wat betekent dat dan voor de zingeving van het 
werk? Een belangrijke indicator, de psychosociale belasting, is duidelijk in  
het rood komen te staan nu gemiddeld de helft van het verzuim hierop is terug 
te voeren.
Deze bewegingen in de samenleving laten een trend zien: anonimisering van  
de middenklasse. Desondanks is er nog wel een manier om de middenklasse 
enigszins te duiden. Het is een redelijke aanname om te stellen dat de midden- 
klasse in Nederland vrijwel geheel onder de werking van een cao valt. ‘De 
vakbeweging heeft het altijd moeten hebben van de middenklasse,’ aldus een 
invloedrijke, hedendaagse vertegenwoordiger van een van de grote vakbonden. 
Maar weet de middenklasse zich nog in voldoende mate vertegenwoordigd door 
de vakbonden?
De geschetste bewegingen vormen risico’s voor de positie en de ideeënrijkheid 
van de middenklasse. Hoewel er toch het nodige bekend blijkt te zijn over de 
middenklasse, ontbreekt elk inzicht in de noodzakelijke randvoorwaarden om 
de ontwikkeling van de middenklasse voortdurend te blijven stimuleren.

Arbeidsverhoudingen
Met de stelling dat de middenklasse van groot belang is voor de sociaal-
economische vooruitgang van onze samenleving, kun je het oneens zijn. De  
stelling veronderstelt immers ook dat de middenklasse er in het huidige tijds- 
gewricht toe doet. Is dat inderdaad nog wel zo, met de zo-even geschetste ont-
wikkelingen in het achterhoofd? Wellicht is het concept van een middenklasse 
in de toekomst niet eens meer relevant voor innovatie. Of is de middenklasse  
als concept achterhaald en is die uiteen gevallen in andere (nieuwe?) sociaal- 
economische categorieën. Een en ander is zeker niet uit te sluiten.
Wie echter de stelling het voordeel van de twijfel geeft, ziet er niet alleen een 
statelijk belang in maar ook een belang van sociale partners. Hoewel de midden-
klasse, gegeven haar amorfe samenstelling, zelf niet als stakeholder optreedt, is 
zij in ieder geval wel in sociaaleconomische zin vertegenwoordigd in de cao. Het 
brengt met zich mee dat sociale partners met hun (loon)coördinatie mede- 
verantwoordelijk zijn voor de sociaaleconomische legitimiteit (Wilburn &  
Wilburn, 2011) van de middenklasse.

markten en instellingen, risico’s en impact op de samenleving wordt aangeduid 
met de term financialisering. De financiële crisis van 2008 heeft doen beseffen 
hoe zeer onze samenleving daarmee doordrenkt is. De sweet talk van de mid-
denklasse is er door onder druk komen te staan. Een van de risico’s ervan is dat 
het de band tussen de middenklasse en het sociaaleconomische systeem van 
voortbrenging verzwakt. Dat kan de cohesie in en de veerkracht van onze sa-
menleving op het spel zetten. De financialisering leek met de crisis van 2008 een 
open zenuw in de samenleving te raken, al is er in de maatschappelijke schaduw 
meer aan de hand.  
De tweede ontwikkeling betreft de toename van het werkgelegenheidsaandeel 
aan de onder- en bovenkant op de arbeidsmarkt, terwijl de werkgelegenheid 
van de middenklasse relatief is afgenomen (ABN AMRO, 2014; Goos, Manning 
& Salomons, 2014; Rathenau, 2015; CPB, 2015). Deze beweging wordt aangeduid 
met de term baanpolarisatie. Zullen de voortgaande ICT-ontwikkelingen in 
de dienstensector en de opkomst van robotisering het risico van afkalvende 
werkgelegenheid van de middenklasse vergroten? De boodschap van McCloskey 
is relevant bij de interpretatie van de werkgelegenheidsontwikkeling van de 
huidige middenklasse in Nederland. Haar inzicht raakt aan een fundamentele 
– en actuele – discussie over hoe groei tot stand komt (Rathenau Instituut, 2015). 
In de ene visie leidt technische innovatie tot economische groei, die weer voor 
nieuwe banen en voor welvaart zorgt. De andere visie stelt juist het tegendeel: 
technische innovatie levert minder banen op en leidt tot lagere welvaart. De 
benadering van McCloskey brengt met zich mee dat het niet zo interessant is om 
te debatteren over wie gelijk heeft, als niet eerst aan de noodzakelijke voorwaar-
de is voldaan dat de middenklasse voldoende ideeënrijk blijft. Leidraad is de 
vraag of degenen die deel uitmaken van de middenklasse zich zodanig kunnen 
ontwikkelen dat zij ideeën voortbrengen die tot innovatie leiden, ontvankelijk 
zijn voor het toepassen van innovaties, en voldoende nieuwe sweet talk paraat 
hebben om tot brede adoptie van vernieuwing te komen. 
Ten derde kon de middenklasse in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog  
rekenen op een gezicht in de politiek, met solide middenpartijen die voor maat-
schappelijke rust zorgden. Die rust op het middenveld raakte al op drift door ver-
anderende oriëntaties, zoals de terugtredende overheid, privatiseringsdrang en 
toenemende marktwerking. In deze eeuw is de middenpositie verder verzwakt 
door versplintering van traditionele partijen (De Lange en Hinrichs, 2014). De 
opkomst van de Europese meritocratie heeft het politiek besef onder de midden-
klasse niet gestimuleerd, met bijvoorbeeld dalende opkomst bij verkiezingen als 
gevolg. Wie vertegenwoordigt nog het gezicht van de middenklasse?
Ten vierde heeft de opkomst van flexibele contracten en de sterke groei van het 
aantal zelfstandigenå zonder personeel (zzp), de mobiliteit op de arbeidsmarkt 
gestimuleerd. Het heeft ook een rem gezet op de noodzakelijke kennisontwik-
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Hier ligt een wezenlijke opdracht van sociale partners voor het coördineren van 
economische en sociale belangen. Het poldermodel wordt al lange tijd erva-
ren als een gelukkige combinatie van gestage economische groei, beheerste 
ontwikkeling van de loonkosten en daling van het aantal arbeidsconflicten 
(De Beer, 2013; Visser en Hemerijck, 1999; Touwen, 2014; Verhoeff en De Bruin, 
2012). Of dat zo blijft is niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia heeft 
volgens velen de markt sterk aan invloed gewonnen, hetgeen liberalisering van 
de arbeidsverhoudingen met zich mee heeft gebracht. Het risico van markt-
werking voor de middenklasse is een race to the bottom. Dit wordt in gang gezet 
door zodanig kostengericht gedrag van ondernemingen dat mensen tegen een 
tarief werken dat geen fatsoenlijke levensstandaard meer toelaat. De opkomst 
van de multinationale onderneming draagt verder bij aan deze beweging,  
omdat die het kostenniveau in Nederland steeds vergelijkt met het kosten- 
niveau elders.
De recent ingevoerde Code verantwoordelijk marktgedrag is een voorbeeld van 
een bipartiet collectief arrangement dat een negatief effect van marktwerking 
kanaliseert. De race to the bottom kan daar althans mee worden ingedamd voor 
de laagstbetaalden. Hoe groot is het risico van een race to the bottom van de 
middenklasse? Wat te doen? Bij eerdere innovatiegolven, zoals tijdens  
de industriële revolutie of de opkomst van ICT, werd sterk geïnvesteerd in  
(kennis)infrastructuur en sociale wetgeving. In ieder geval is het nu zaak om 
bewegingen zoals voornoemd serieus te monitoren en waar nodig te sturen.  
Als het daarop aan komt, dan biedt de cao een solide platform. Veel cao’s  
stimuleren bijvoorbeeld de ontwikkeling van mensen al, in de breedste zin van 
het woord. 
Wordt het niet langzaam maar zeker tijd om de cao te zien als tool of society in 
plaats van tool of management? Zo’n zienswijze heeft in de huidige sociaal- 
economische context zeker kenmerken van ‘tegen de wind in behangen’, maar 
het gedachtenexperiment is de moeite van het verkennen bepaald waard.

Plaatsbepaling en perspectief
Het midden van de samenleving heeft – wellicht verrassend – van alles te ma-
ken met (arbeids)verhoudingen en arbeidsvoorwaardenvorming. De midden-
klasse, de vanouds middelpuntzoekende kracht van de samenleving, staat tot 
op heden behoorlijk stevig in de schoenen, ze doet het goed. Maar het is geen 
tijd voor zoete koek. McCloskey laat een andere kant zien van de balans tussen 
economische en sociale ontwikkeling. De oprukkende markt, de financiali-
sering en de toenemende flexibilisering op de arbeidsmarkt zijn niet alleen 
een zegen. Ze brengen het serieuze risico met zich mee dat de middenklasse 
gaandeweg niet meer wordt gehoord, zich niet meer ontwikkelt en niet meer in 
staat is om ideeën voort te brengen. Houdt de middenklasse de komende jaren 

dezelfde positie en rol? Of evolueert de middenklasse qua positie in de samen-
leving, door de eerder genoemde baanpolarisatie of andere drijvende krachten? 
Dat vergt onderzoek en debat. Veel kleine veranderingen in uiteenlopende 
aspecten kunnen zo tot een wereld leiden waarin de middenklasse niet langer 
meer de motor van sociaaleconomische vooruitgang is. Het zijn wellicht juist 
de sociale partners die hun invloed op die vele kleine veranderingen kunnen 
uitoefenen om een nieuw perspectief te creëren. Het woord is aan hen. •
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Discussies over de toekomst van de polder en collectieve arbeidsvoorwaarden-
vorming in Nederland zijn een wederkerend ritueel: vrijwel elk cao-seizoen 
worden ze gevoerd. Maar in 2015 gebeurde dat heviger dan doorgaans. En niet 
zonder reden. Werkgevers- en werknemersvoormannen bestookten elkaar via de 
media met harde woorden, en sommige conflicten aan de cao-tafels liepen hoog 
op. Dat leidde zelfs tot Kamervragen over de toekomst van de cao en een aantal 
pittige artikelen waarin journalisten zich over dezelfde kwestie bogen.
Vaak gaan de discussies over grote abstracte bewegingen zoals individualise-
ring en globalisering. Aan beide kanten van de sociaaleconomische weegschaal 
zien we inderdaad drukverhogende veranderingen optreden die daar iets mee te 
maken lijken te hebben. En iedereen is inmiddels bekend met de argumenten 
van de teruglopende organisatiegraden en de gestaag oplopende gemiddelde 
leeftijd van vakbondsleden. Steevast volgen dan stellingen als ‘jongeren willen 
geen lid meer worden van een vakbond’ of ‘buitenlandse bedrijven hebben niets 
op met het poldermodel’. We vinden daar ook van alles van. Zo lijkt het onbe-
grijpelijk dat werknemers de bonden de rug toekeren: ze druisen daarmee tegen 
hun eigenbelang in. Ook kijken we met zweet in de handen naar de toenemende 
invloed van buitenlandse ondernemingen op de Nederlandse markt die, rede-
nerend vanuit hun Angelsaksisch perspectief, maar weinig waardering kunnen 
opbrengen voor de Hollandse overlegeconomie.
Een optelsom aan oorzaken lijkt het geheel aan actoren en belangen langzaam-
aan in een veranderingsproces te duwen. Maar de analyses gaan er vrijwel zon-
der uitzondering van uit dat het vooral grote krachten van buitenaf zijn die op 
het systeem inwerken. Het kan nuttig zijn deze benadering eens om te draaien: 
welke veranderingen op de werkvloer, in sectoren, zorgen voor wrijving binnen 
het systeem van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming? Hoe dwingen die ons 
na te denken over mogelijke oplossingen?

Bonden in botsing
Tijdens het cao-seizoen 2015 is er veel gesproken over conflicten en spanning in 
de polder7. Natuurlijk is er – in klassieke zin – altijd strijd tussen werkgevers- en 
werknemersverenigingen, en daar zijn allerlei redenen voor. In 2015 kwam het 
echter opvallend vaak aan één kant van de tafel tot botsingen: vakbonden die de 

Versplintering van de macht 
Hendrik Noten
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logisch gevolg te zijn van veranderingen in de sociaaleconomische structuren 
in bepaalde sectoren. Om dat beter te kunnen begrijpen, moeten we eerst weer 
even vat krijgen op de ontstaansgeschiedenis en originele doelen van collectieve 
arbeidsovereenkomsten9.

Het ontstaan van de cao
De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) maakte zijn wettelijke debuut op de  
Nederlandse arbeidsmarkt in 1927 met de Wet op de Cao. Tien jaar later voegde 
het parlement daar de Wet AVV aan toe. Daarmee werd een proces geformali-
seerd dat al veel eerder was ingezet: in de jaren voor de Wet op de Cao hadden 
al een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten het levenslicht gezien10. Deze 
switch naar collectiviteit was in wezen het antwoord op de uitwassen van het 
toenmalige, op individuele arbeidscontracten gebaseerde systeem.
Gedurende de 19de eeuw werd de transactie tussen arbeid en kapitaal feitelijk 
geregeld via een soort huurovereenkomst uit 1838. Gelijkheid in de onderhan-
delingspositie van beide partijen vormde het uitgangspunt voor een hoge mate 
van contractvrijheid. Omdat de machtspositie van werkgever en werknemer in 
werkelijkheid helemaal niet gelijk was, leidde de ongebreidelde contractvrijheid 
tot een toenemend aantal misstanden en navenante druk op de wetgever11. Dit 
werd versterkt door de industriële revolutie, die als gevolg had dat in de loop 
van de 19de eeuw steeds meer mensen als arbeider in grote fabrieken in dienst 
traden. Het was dus de maatschappelijke situatie die de overheid in toenemende 
mate dwong de verhoudingen op de arbeidsmarkt te kanaliseren. Een hele reeks 
wetten volgde rond de eeuwwisseling, in de jaren twintig en dertig van de 20ste 
eeuw resulterend in de wettelijke verankering van de cao. 
Vanuit de ontstaansgeschiedenis, heeft de cao een aantal verschillende doelen. 
De belangrijkste sociale functie is van oudsher heel basaal het beschermen van 
werknemers. Zoals gezegd, was door de jaren heen gebleken dat de werkgever-
werknemerrelatie er een is met een ongelijke machtsbalans. De werknemer was 
voor zijn levensonderhoud afhankelijk van inkomen en dus naar de vraag naar 
arbeid; de werkgever had het wat het aanbod aan arbeidskrachten betreft, voor 
het kiezen. Bovendien hoefde een werkgever zich – in theorie althans – niet te 
bekommeren om het welzijn en de gezondheid van z’n medemensen. Bundeling 
van het arbeidsaanbod door middel van vakbonden zorgde voor een betere  
balans12. Werknemers lieten zich op die manier niet meer tegen elkaar uitspe-
len en dwongen werkgevers, dankzij de dreiging die uitgaat van een collectieve 
staking, tot het maken van degelijke afspraken.
De functionaliteit van de cao reikt(e) evenwel verder dan dat. Ook voor werk-
gevers had (en heeft) de cao voordelen. Doordat afspraken voor een bepaalde 
termijn worden gemaakt, zorgen cao’s voor een hoge mate van arbeidsrust.  
Dit blijkt ook als we kijken naar het aantal dagen dat aan stakingen opgaat in  

eenheid niet wisten te bewaren en elkaar in de haren vlogen tijdens of na  
de onderhandelingen. 
We zagen dit bijvoorbeeld gebeuren tussen FNV en CNV in de discussies over  
het overkoepelende loonakkoord voor rijkspersoneel en bij de manifestatie  
‘Red de zorg’, waar partijen het niet eens konden worden over een gezamenlijke 
lijn. Een ander voorbeeld, met een potentieel grote impact voor de toekomst, 
was het akkoord dat minivakbond Alternatief voor Vakbond met de werkgevers 
in de fashion- en sportbranche afsloot. Omdat de traditionele partijen het niet 
eens konden worden over een aantal gevoelige aanpassingen in de nieuwe cao, 
besloten de werkgevers met deze nieuwe partij in zee te gaan8.
Door deze gebeurtenissen is een beeld ontstaan dat duidt op toenemende 
versplintering. Zowel binnen de klassieke bonden als daarbuiten. Kleine, 
nieuwe bonden ontstaan daar waar traditionele bonden niet in staat zijn tot een 
akkoord te komen die hun achterban accepteert. Om een positie te verwerven 
moeten de nieuwelingen vanwege hun formaat eerst gesprekspartners zijn; die 
rol afdwingen vanuit een machtspositie is immers niet mogelijk. Dat dwingt 
hen in een meer constructieve rol, en zodra een werkgever het aandurft om met 
hen een overeenkomst af te sluiten, kunnen zij zich als cao-partij opwerpen. 
Daardoor ontstaat er toenemende spanning aan vakbondszijde: het is moeilijk 
onderhandelen als je niet zeker weet of alle partijen bereid zijn weg te lopen van 
de tafel als het spannend wordt. In feite zien we dus concurrentie ontstaan tus-
sen werknemersverenigingen. En als het niet goed lukt de gelederen gesloten te 
houden en kleine bonden zich opwerpen als gesprekspartner, krijgen werk- 
gevers bij de onderhandelingen – waar zij voorheen met een ‘monopolist’ te  
maken hadden – ineens meer keuzemogelijkheden.
Dit heeft in eerste instantie gevolgen voor de slagkracht van de vakbeweging als 
geheel. Toenemende concurrentie onderling betekent een verzwakte onderhan-
delingspositie; werkgevers zijn in principe in staat bonden beter tegen elkaar uit 
te spelen. Daarnaast zijn er ook gevolgen voor de manier waarop de polder op 
centraal niveau georganiseerd is. Afspraken binnen de werkgevers- en werk-
nemersinstituties berusten, bij beide kampen, op het vertrouwen in de door-
werking van afspraken. Minder harmonie binnen de klassieke vakbeweging en 
toenemende concurrentie van ‘kleine buitenstaanders’ ondermijnen dit.
Deze opsomming van omstandigheden legt druk op de onderhandelingen. 
Maar wordt dit nou veroorzaakt door versplintering aan vakbondszijde? Voor 
wie vanuit een instrumentalistisch perspectief kijkt, is dat het geval. Volgens die 
benadering zijn collectieve arbeidsvoorwaarden sec het resultaat van onderhan-
delingen tussen verschillende partijen. Maar vanuit een systeemperspectief ziet 
het er anders uit. Vanuit dat perspectief zijn arbeidsvoorwaarden niet zo zeer het 
resultaat van de onderhandelingen, maar vloeien ze voor een groot deel voort 
uit de onderliggende machtsstructuren. Zo lijkt de differentiatie eerder een 
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Veranderende sectoren
In z’n algemeenheid zit er in het arbeidsaanbod steeds meer variatie. Maar dat is 
niet in alle sectoren even sterk terug te zien; de verschillen kunnen enorm zijn. 
Wie kijkt naar de rijksoverheid of de metaal, ziet een heel ander beeld dan in 
bijvoorbeeld de retail of de horeca. Die laatste zijn kenmerkend wanneer het gaat 
om veranderende opvattingen over werk. Als we op deze sectoren inzoomen, zien 
we dat functies te karakteriseren zijn als parttimebanen en dat de werknemers-
populatie uit een relatief grote groep jongeren bestaat14. Tegelijkertijd is in deze 
sectoren de organisatiegraad laag.
Zeker in sectoren die gedomineerd worden door jong, parttime personeel krijgt 
werk in toenemende mate het karakter van bijbaan. De groep werknemers in 
deze sectoren bestaat voor een groot deel uit mensen die zich maar tijdelijk op  
dit segment van de arbeidsmarkt begeven; bovendien hoeven velen ervan niet van 
hun inkomsten uit deze arbeid (alleen) te leven. Daarnaast gaat het doorgaans 
om relatief laaggeschoold werk, waardoor personeel redelijk makkelijk te vervan-
gen is.  
Al deze factoren leiden er vermoedelijk toe dat het klassieke model van arbeids-
voorwaardenvorming, waarbij werknemers zich verenigen ten opzichte van de 
werkgever om tegenwicht te bieden, in deze sectoren nog maar nauwelijks van  

Nederland in vergelijkend internationaal perspectief. Dat zijn er relatief weinig. 
Dankzij de heldere omschrijving van rechten en plichten hebben werk- 
nemers zekerheid met betrekking tot hun inkomen. Werkgevers hebben dankzij  
de voorspelbaarheid en ordening van de cao een duidelijk beeld van de ontwikke-
ling van hun arbeidskosten13. Ook biedt de ordening een duidelijk speelveld van 
regels, waardoor de kans op conflicten sterk afneemt. 
Even samenvatten nu. Een belangrijke observatie is dat collectieve arbeids-
voorwaardenvorming verschillende ontstaansredenen en doelen kent. In eerste 
instantie was het een instrument voor werknemers om door middel van vereniging 
werkgevers tegenwicht te bieden. Dat ging over de fundamentele verdeling van 
middelen. Daarnaast kreeg de cao meer instrumentele waarde: duidelijkheid,  
ordening en arbeidsrust. Dat was echter alleen mogelijk nadat er een betere balans 
in de onderliggende verhoudingen tussen partijen was ontstaan. 
In veel politieke discussies wordt dit punt te snel vergeten. Wie vandaag de dag een 
cao puur ziet als het resultaat van onderhandelingen, gaat voorbij aan de onderlig-
gende verhoudingen. Wanneer we die in ogenschouw nemen, blijkt het gegeven dat 
de macht van de bonden op een aantal plekken versplintert, deels te verklaren is 
doordat één van de fundamenten onder collectieve arbeidsvoorwaardenvorming 
aan differentiatie onderhevig is: de vereniging van werknemers.
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de grond komt. Arbeidsvoorwaarden zijn eerder een gegeven dan iets waar je  
als werknemer invloed op hebt. 
De cao is in die sectoren nog wel steeds belangrijk, maar dan vooral vanuit in-
strumenteel oogpunt. De cao helpt bij het creëren van duidelijkheid, zorgt voor 
ordening en legt een bodem in de markt. Van echte strijd is echter weinig sprake, 
omdat er aan werknemerszijde geen onderliggende machtsbasis meer is. Traditio-
nele vakbonden leunen aan die tafels meer op autoriteit dan macht, en dat creëert 
ruimte voor alternatieve partijen. Uiteindelijk ontbreekt het daardoor bij de  
traditionele partijen aan echte mogelijkheden om door te zetten. 
Gevolg is ook dat er in toenemende mate een tweedeling dreigt te ontstaan: secto-
ren met ‘echte banen’ en ‘halve banen’. In sectoren van deze laatste categorie is dit 
problematisch voor de groep werknemers die wél in hoge mate afhankelijk zijn van 
hun inkomst uit arbeid en die niet in staat zijn de overstap te maken naar ander 
werk of een andere sector. Zij blijven steeds achter, terwijl jong personeel dat ver 
van de cao-tafels afstaat, hun sector in- en uitstroomt.

Nieuw draagvlak
Tijd om af te sluiten. In dit essay heb ik getracht te betogen dat versnippering en 
conflicten aan vakbondszijde niet de oorzaken zijn van de verzwakte onderhande-
lingspositie van de vakbeweging, maar juist het gevolg. Collectieve arbeidsvoor-
waardenvorming door middel van een onderhandelingsproces tussen werkgevers 
en bonden komt ten principale voort uit de noodzaak voor werknemers om tegen-
wicht te bieden aan hun loonverstrekkers. Als dat lukt, ontstaan er ook voordelen 
voor werkgevers: ordening, duidelijkheid, arbeidsrust. Daarnaast heeft door de 
jaren heen collectieve arbeidsvoorwaardenvorming werknemers flink geholpen  
om een hoog welvaartspeil te bereiken – met alle positieve economische effecten 
van dien. 
In een aantal sectoren blijkt echter dat de manier waarop tegen werk wordt aan- 
gekeken, de klassieke vereniging van werknemers belemmert. Jonge en parttime 
medewerkers beschouwen hun aanwezigheid in bijvoorbeeld horeca of detail- 
handel slechts als een tijdelijke tussenstap, en zijn bovendien vaak niet geheel  
afhankelijk van het geld dat zij met hun werk verdienen. Ze zijn dan ook veel  
minder geïnteresseerd in de strijd voor (betere) arbeidsvoorwaarden. 
Op basis van hun geschiedenis en autoriteit hebben de traditionele bonden in  
die sectoren nog lange tijd aan de onderhandelingstafel mogen plaatsnemen. 
Inmiddels werpen zich echter alternatieve bonden op als belangenbehartiger van 
werkenden, en proberen daarbij hun eigen pad te bewandelen. De huidige klas-
sieke partijen hebben niet langer de macht en kracht dit te verhinderen. Het leidt 
tot spanning aan de onderhandelingstafels, met name tussen de werknemers- 
verenigingen onderling. Die blijken plotseling te moeten strijden voor hun positie.
De cao is in deze situaties als instrument voor partijen nog beslist waardevol,  

maar heeft de koppeling met de oorspronkelijke doelstellingen deels verloren.  
Voor de moderne, tijdelijke werknemer is dat niet zo’n probleem, maar zijn  
collega die voor z’n levensonderhoud wel afhankelijk is van z’n werk en die niet  
in staat is om over te stappen naar andersoortige functies, komt in de knel.
Op de langere termijn kan deze ontwikkeling ook de instrumentele functio- 
naliteit van de cao en collectieve arbeidsvoorwaardenvorming stap voor stap  
uithollen. Werkgevers zien thans hun onderhandelingspositie verbeteren, en  
wrijven zich wellicht in de handen. Maar het is heel goed denkbaar dat zij  
uiteindelijk te maken zullen krijgen met meer conflicten, toenemende ondui- 
delijkheid en minder gemotiveerd personeel. Het zoeken en experimenteren  
met nieuwe vormen van draagvlak is daarom zeker ook voor werkgevers in de  
betreffende sectoren van groot belang. •
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Er heerst onrust in Nederland over het functioneren van de arbeidsmarkt. De oude 
notie van een arbeidsmarkt keurig gereguleerd door overheid en sociale partners, 
lijkt niet meer te bestaan. Het mechanisme van vraag naar en aanbod van arbeid 
dat dankzij cao’s en ondersteunende regulering naar tevredenheid werkte, stuit op 
steeds meer obstakels waar de huidige wetgeving geen goede oplossing voor heeft. 
De vraagstukken zijn met elkaar vervlochten en niet apart van elkaar op te lossen, 
zonder op heel andere terreinen nieuwe problemen te veroorzaken. 
Op de arbeidsmarkt worden werkgevers en werknemers namelijk geconfronteerd 
met andersoortige concurrentie. Deze vloeit voort uit de open Europese grenzen 
en het ontstaan van de Europese arbeidsmarkt én de sterke groei van het aantal 
zelfstandig werkenden in zowel Nederland als Europa. 
Beide verschijnselen, concurrentie door buitenlandse werkenden en concurrentie 
tussen werknemer en zelfstandig werkende, zijn ontstaan uit en omgeven door wet- 
en regelgeving die veel verder strekt dan louter het arbeidsrecht. Toch wordt tot nu 
toe steeds geprobeerd om via het arbeidsrecht oplossingen te vinden. Zo worden er 
pogingen gedaan de Nederlandse arbeidsmarkt af te schermen door bijvoorbeeld 
het adagium ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’ in Europa ruim uit te 
leggen, en wordt verdringing van werknemers door zelfstandige werkenden bestre-
den door de cao van toepassing te verklaren op de zelfstandig werkende. 

Concurrentie door ander regime
De open Europese grenzen brengen met zich mee dat buitenlandse dienstverleners 
in een ander Europees land, hun werknemers tegen hun eigen, lokale arbeidsvoor-
waarden werk mogen laten verrichten. Oorspronkelijk om deze werknemers en de 
binnenlandse arbeidsmarkten te beschermen, is de Detacheringsrichtlijn in het 
leven geroepen. In Nederland is de richtlijn geïmplementeerd in de Wet Arbeids-
voorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA). 
De WAGA verklaart op werknemers die uit het buitenland gedetacheerd worden en 
in Nederland komen werken, de zogeheten kernvoorwaarden van de toepasselijke 
Nederlandse algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing. Zij krijgen dan 
recht op het loon waar volgens de cao werknemers die in dienst zijn van Nederland-
se werkgevers, recht op hebben. Ondanks de WAGA heeft de buitenlandse concur-
rent nog steeds een – mogelijk – voordeel: de buitenlandse dienstverlener en z’n 

Concurrentie tussen werkenden
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draaide de discussie al over het begrip gezagsverhouding, net als in 2014 bij de 
remplaçantenzaak bij het Hof Den Haag – in navolging van een arrest van het  
Europese Hof van Justitie in deze zaak, het arrest FNV KIEM/Nederlands Staat. 
Een werkende die onder het gezag van een werkgever/opdrachtgever (of zullen we 
hiervan maken: werkgevende?) werk verricht, is een werknemer. Maar wat is gezag? 
Een opdrachtnemer wordt immers ook verwacht werk tot stand te brengen dat vol-
doet aan de wensen van de opdrachtgever. Van een zelfstandige remplaçant weten 
we het nu – bijna – zeker dat hij geen zelfstandige is, een remplaçant bij een orkest 
moet volgens het Hof Den Haag beschouwd worden als een schijnzelfstandige 
(een soort werknemer). Het gezag manifesteert zich in het feit dat hij of zij zich, net 
als een ‘echte werknemer’, moet houden aan de repetitieschema’s van het orkest 
en aanwijzingen van een dirigent moet opvolgen. De remplaçant gaat bovendien 
gebukt onder de druk van het de volgende keer weer gevraagd willen worden door 
het orkest, en heeft dus niet echt de vrijheid om al dan niet een verbintenis aan te 
gaan, aldus het Hof Den Haag. Dit betekent dus eigenlijk dat, aan de hand van het 
werk dat iemand verricht en de omstandigheden waaronder dit gebeurt, vast- 
gesteld dient te worden of er sprake is van (schijn)zelfstandigheid. Moeten we 
hieruit concluderen dat als het werk zeer directe leiding behoeft, er haast wel 
sprake moet zijn van een schijnzelfstandige die het uitvoert? Of de opdrachtgever/
werkgever de werkende opnieuw voor een klus vraagt, is iets waar elke zelfstandige 
per definitie meer van te lijden heeft dan een werknemer (dit was eigenlijk ook het 
punt van het Europese Hof) – dat is dus een moeilijk onderscheidend criterium. In 
ieder geval is het er inmiddels niet veel duidelijker op geworden welke afspraken 
gemaakt mogen worden in de cao. Nog steeds wordt daar in verschillende gremia 
anders over gedacht.

Kartelovereenkomsten?
Al in 1927 is in de Wet op de Cao de mogelijkheid opgenomen om de cao toe te  
passen op de overeenkomst van opdracht. Destijds was dat om thuiswerkers, die 
niet geacht konden worden een arbeidsovereenkomst te hebben, ook onder een cao 
te kunnen laten vallen. Toen echter bestond er nog geen Wet Economische Mede-
dinging (WEM, uit 1956), laat staan een Mededingingswet (Mw, 1997), die het  
maken van prijsafspraken tussen ondernemingen eerst sterk ontmoedigde (de 
WEM) en later verbood (de Mw). Na de totstandkoming van de Mw rees de vraag 
of een cao eigenlijk niet, als een prijsafspraak over arbeid, verboden zou moeten 
worden. 
Al eerder kwam een vergelijkbare vraag bovendrijven in het beruchte Bosman-
arrest in 1995 bij het Europese Hof van Justitie. Advocaat-Generaal Lenz bepleitte 
destijds dat de cao eigenlijk, net als in het Amerikaanse mededingingsrecht, een 
labor-exemption moest hebben. Het Europese Hof kon vervolgens in het arrest 
Van Schijndel de beantwoording van die vraag nog net ontwijken. In 1999 boog 

werknemers zijn namelijk niet aan de Nederlandse sociale zekerheid (en het betalen 
van de bijbehorende premies) gebonden, maar aan hun eigen sociale-zekerheidsstel-
sel. Hetzelfde geldt voor pensioen (belasting laten we maar buiten beschouwing). 
Als dus hun eigen sociale-zekerheidsstelsel goedkoper is, kunnen buitenlandse con-
currenten hun werknemers tegen lagere kosten arbeid laten verrichten. De nieuwe 
Handhavingsrichtlijn (die als oogmerk heeft de Detacheringsrichtlijn beter te kun-
nen handhaven) en de plannen die de Nederlandse minister van Sociale Zaken in het 
verlengde van de nieuwe richtlijn heeft aangekondigd, illustreren de urgentie  
die hierover in elk geval in Nederland wordt gevoeld. 
Tegelijkertijd worstelt Nederland met het sterk in opkomst zijnde fenomeen van 
de zelfstandig werkende. Die verricht eveneens arbeid onder een ander regime dan 
reguliere werknemers, en gaat zo de concurrentie met deze groep aan. De laatste tijd 
is er dan ook steeds meer discussie over zelfstandig werkenden en hun positie op de 
arbeidsmarkt, over de vraag of zij toegang moeten hebben tot sociale voorzieningen 
en sociale zekerheid, en over hun belastingtechnische positie. Uiteenlopende in-
stanties zoals Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO), FNV ZZP, ZZP Nederland en 
Zelfstandigen Bouw, communiceren elk op hun eigen wijze over zelfstandigen – die 
dan ook allerlei verschillende benamingen krijgen. De één spreekt over zelfstan- 
digen zonder personeel, de ander over ondernemingen zonder personeel, weer  
anderen over zelfstandige professionals, ingehuurd personeel, freelancers of schijn-
zelfstandigen. Elke benaming heeft zo z’n eigen lading, die de toon van de rest van 
de boodschap grotendeels bepaalt. Soms dient de zelfstandige beschouwd te worden 
als een ondernemer die prima voor zichzelf kan zorgen en die wars is van verplichte 
verzekeringen. En soms moeten we de zelfstandige vooral zien als een ex-werknemer 
die tot schijnzelfstandigheid is gedwongen en waarvoor goed gezorgd moet worden. 
En tussen deze twee extremen zit van alles – het is afhankelijk van wie er spreekt  
(en soms zelfs waarover).
Zelfstandig werkenden (ook trouwens die uit het buitenland!) opereren op de  
arbeidsmarkt als concurrenten van ‘reguliere’ werknemers en als concurrenten van 
elkaar op de dienstenmarkt. Zij dragen geen sociale premies en inkomstenbelasting 
af en zijn onderworpen aan het regime dat geldt voor ondernemingen. Maar de  
verschillen in benaming en in belangenbehartigende organisaties, illustreren de 
moeilijkheidsgraad van de hele kwestie. Als je het al niet eens bent over de ken-
merken en definiëring van de hoofdrolspelers en de problematiek, hoe kun je dan 
eigenlijk oplossingen hiervoor aandragen?

Schijnzelfstandigheid
De discussie of een zelfstandige nu eigenlijk beschouwd en beschermd moet  
worden als een werknemer en welke rechten en plichten daar precies bij horen,  
is overigens niet iets van de afgelopen jaren. Een voor arbeidsjuristen bekend  
arrest van de Hoge Raad, Groen/Schoevers, stamt bijvoorbeeld uit 1997. Hier  
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Weerbarstig
Volgens het Hof Den Haag bestaat er dus naast de werknemer en de zelfstandige 
nog een derde categorie werkende: de schijnzelfstandige. Hieruit zou je kun-
nen concluderen dat deze recht heeft op zekerheid over de door hem te hanteren 
tarieven (of zoals je het ook kunt stellen: deze mag niet op prijs concurreren met 
collega-zelfstandigen of werknemers), maar (nog?) geen plicht heeft tot het betalen 
van inkomstenbelasting, premies sociale zekerheid of pensioenpremies. Voor de 
buitenlandse dienstverlener en schijnzelfstandige geldt eigenlijk hetzelfde. De cao 
beperkt wel de concurrentie op tarieven, maar tegelijkertijd hoeft een (schijn)zelf-
standige minder premie af te dragen voor sociale zekerheid en pensioen (belasting 
laten we opnieuw maar buiten beschouwing), zoals de buitenlandse dienstverlener 
die enkel de premies uit het woonland hoeft te betalen en concurrentie op loon 
beperkt wordt door de Detacheringsrichtlijn. 
Gezien de vertraging waarmee het IBO-rapport (interdepartementaal beleids- 
onderzoek naar zelfstandigen zonder personeel, vorig jaar gepubliceerd) ver-
scheen, is dit voor de minister wellicht even weerbarstige materie als het  
toepassen van onze sociale zekerheid op buitenlandse werknemers. Een volledig 
level playing field is misschien niet haalbaar zonder de nuances tussen de verschil-
lende soorten werkenden geweld aan te doen. Het (her)definiëren van bepaalde  
categorieën werkenden brengt evenwel allerlei panelen op het gebied van indi-
vidueel en collectief arbeidsrecht, sociale-zekerheidsrecht, mededingingsrecht, 
belastingrecht en Europees recht in beweging – die niet los van elkaar kunnen 
bewegen en steeds in samenhang met elkaar bekeken moeten worden. Pogingen 
om oplossingen te vinden binnen het arbeidsrecht alleen, schieten daarom te kort. 
Zeker als de werkelijkheid van de arbeidsmarkt in Europa en de rest van de wereld 
ondertussen ook nog eens voortdurend verandert. •
 

het Europese Hof van Justitie zich toch hierover in de zaken Albany, Brentjens en 
Drijvende Bokken, en concludeerde dat afspraken tussen sociale partners betref-
fende het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheidsvoorwaar-
den van werknemers, niet als kartelovereenkomsten te beschouwen zijn. Als zij 
door het kartelverbod verboden zouden kunnen worden, zou dat immers de sociale 
doelstellingen van het (toenmalige) EG-verdrag ondermijnen, die het maken van 
cao-afspraken ondersteunt. 
Kort geleden volgde dus de vraag of cao-afspraken over minimumtarieven voor 
zelfstandigen (remplaçanten) dan ook immuniteit verdienen voor het kartelverbod. 
Nee, zei de NMa, het gaat immers om tariefafspraken voor ondernemingen en níet 
om werknemers. Ja, zei FNV, en in zekere zin ook Advocaat-Generaal Wahl, want 
die afspraken zijn gemaakt om verdringing van werknemers en social dumping 
tegen te gaan. Die moeten dan, volgens hen, aangemerkt worden als afspraken ter 
verbetering van arbeidsvoorwaarden van werknemers. 
Het Europese Hof van Justitie zag het anders. Volgens het Hof is een afspraak 
over minimumtarieven toegestaan zolang het geen minimumtarieven voor echte 
zelfstandigen betreft; als het om afspraken gaat voor schijnzelfstandigen, dus 
eigenlijk werknemers, mag het wel. Zij zijn immers geen ondernemingen die onder 
het mededingingsrecht vallen. Of het gaat om afspraken tussen sociale partners 
die de arbeidsvoorwaarden van werknemers willen verbeteren is dan niet relevant, 
want er is immers geen sprake van beperking van mededinging op de goederen- en 
dienstenmarkt. De nationale rechter dient volgens het Hof te bepalen of er sprake 
is van een echte zelfstandige of een schijnzelfstandige. 
FNV kondigde na de uitspraak van het Europese Hof alvast aan om, nu het  
mag, voortaan in cao’s minimumtarieven vast te willen leggen voor echte zelf-
standigen. Want er moeten volgens FNV KIEM zekerheidsafspraken voor alle 
werkenden gemaakt worden. En dat is weer een andere opvatting dan eerder door 
FNV KIEM werd verkondigd. In eerste instantie meende FNV KIEM dat minimum-
tarieven voor zelfstandigen in de cao nodig waren om verdringing van werknemers 
tegen te gaan; in een later stadium werd dit aangevuld met het argument dat mini-
mumtarieven zelfstandigen beschermen. De aankondiging van FNV werd later wat 
genuanceerd, want juist voor echte zelfstandigen (zijnde ondernemingen) mag dit, 
op grond van de uitspraak van het Europese Hof, nu juist niet.
Uiteindelijk verklaarde het Hof Den Haag de remplaçant een schijnzelfstandige en 
deed nadrukkelijk geen uitspraak over de vraag of de remplaçant dan als werk- 
nemer is aan te merken! Dat was het Hof immers niet direct gevraagd. Bovendien 
zou een uitspraak hierover de nodige gevolgen hebben voor het belastingstelsel  
en de sociale zekerheid, hoewel hier door het Hof zelf niets over gezegd is.
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Misschien vinden de collega’s dat wel een aardig idee. Om over de  
randjes van het project te kijken. Even buiten de projectdiscipline  
om. Misschien moet ik ze uitdagen tot het schrijven van een essay. 
(aantekening)

In alle eerlijkheid, niet zo verstandig. Ik heb het over de afspraak binnen het  
projectteam ‘Toekomst arbeidsvoorwaardenvorming in de polder’ (TAP). 
Met enkele anderen maak ik deel uit van dat team. We hebben besloten een  
rapport op te stellen over allerlei problemen en knelpunten in de polder. Geen 
punt, zou je zeggen, problemen zijn er altijd en af en toe moet je ze opschrijven. 
Graag met de oplossingen erbij. Dat laatste is minder vanzelfsprekend. Stel je voor 
dat alle problemen in de polder zijn opgelost, wat moet er dan gebeuren met al  
die beleids- en stafmedewerkers van belangenorganisaties en departementen? Die 
zouden geen werk meer hebben. Dat is vast niet de bedoeling. 
Een paar dagen later lees ik onder het kopje ‘creatieve uitdaging’ in het door mijzelf 
opgestelde TAP-verslag terug: de gedachte om een publicatie te maken met ‘essays’ 
door leden van het projectteam wordt besproken en herbevestigd. Uitdaging:  
associëren op de thematiek van het project. Geen opdracht, geen format. Uitrus-
ting: de eigen geestelijke bagage. Omvang: 1.500-2.500 woorden. Gereed: eind 
augustus.
Aanvankelijk dacht ik een leuke afspraak te hebben gemaakt, totdat ik mij reali-
seerde dat ik waarschijnlijk zelf ook een stukje moest schrijven. Waar haal ik de 
tijd vandaan? Waar zou dat over moeten gaan? Met een beroep op de vele werk-
zaamheden die een projectleider verricht, kan ik me wellicht onder de afspraak 
uitwurmen. Aan de andere kant moet een projectleider het goede voorbeeld geven.

Afspraak gemaakt in het projectteam TAP. Prima. Beetje lezen 
over ‘het poldermodel’ en aanverwante zaken. De boel opleuken 
met wat plaatjes. Dan ben ik al een heel eind. (aantekening)

De aanpak is eenvoudig. Ik ga op zoek naar documenten waarin de thematiek 
wordt behandeld. Vervolgens lees ik die documenten en schrijf mijn bevindingen 
netjes op. 

Een onbezonnen afspraak 
Geert de Bruin
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Die TAP-vergaderingen hebben een eigen dynamiek. Al die ideeën over essays schrij-
ven zijn wel leuk, maar ik heb nog meer te doen. Ik vraag nogmaals of de collega’s  
werkelijk een verhaal willen optekenen. Als er ook maar iets van aarzeling is, sla ik toe 
en blaas de handel af. Helaas, er is groot enthousiasme en nog meer voor een bespre-
king van elkaars stukken onder het genot van een door de baas betaald broodje.

Opzetje mislukt. Er brak nog net geen gejuich uit. Natuurlijk schrijven 
we een essay, zeiden de collega’s in koor. ‘Echt een zomeronderwerp. 
Gaat lukken’. Dit heb ik meer gehoord. Zou mijn redding kunnen zijn. Uit 
ervaring weet ik dat de zomerprojecten altijd worden onderbroken door 
langgerekte zomervakanties. En na die oneindig lange zomers ligt het werk 
huizenhoog opgestapeld. Dan moet ik zien of de animo nog steeds zo 
groot is. (aantekening) 

Feitelijk zit er niets anders op dan aan de gang te gaan. Ik moet aan de bak. Weet je 
wat, dacht ik, ik schrijf een degelijk verhaal waarin ik verwijs naar gezaghebbende 
publicaties en natuurlijk mijn eigen stukjes ter zake. Dat kan relatief snel en heeft iets 
essayistisch. Maar terwijl ik zo dacht, realiseerde ik me dat dit een zeer voor de hand 
liggende aanpak was. Collega’s zouden met recht kunnen denken dat ik me er met 
een jantje-van-leiden van af maak. En dat voor een projectleider. 
Noblesse oblige. Het moet verrassender! Zou het niet iets zijn om het polderthema te 
onderzoeken via het thema arbeid? Zo’n woordenwolk brengt je daar razendsnel. Het 
thema hangt in de lucht en zou een voorstudie kunnen zijn voor het komende leden-
congres – of anders dat in een volgend jaar.

De vakantie zit erop. Ik heb gevraagd of iedereen z’n essay klaar heeft. 
Dat is niet het geval. Ik bespeur enige aarzeling, maar niemand vraagt of 
we er maar van af zullen zien. En als projectleider kan ik die vraag niet 
stellen. Stel je voor dat er mensen zijn die al veel werk hebben verricht. 
Die stoot je dan lelijk voor het hoofd. (aantekening)

Ik heb de zaak lang voor mij uitgeschoven. Langgerekte zomervakanties in augustus, 
weet u wel? In de eerste TAP-vergadering na de vakantie werd ik lelijk opgeschrikt. Ik 
stelde het onderwerp pro forma aan de orde. Bij een enkeling klonk iets van terughou-
dendheid, maar anderen wandelden ferm over die reserves heen. Met als resultaat dat 
de afspraak om een essay te schrijven werd herbevestigd.
Ik probeer mijn nervositeit te onderdrukken. Ik moet nu echt aan de slag. Want tot 
nu toe heb ik niet veel meer gedaan dan wat snuffelen in boekwerkjes van meer of 
minder importantie. Nog geen behoorlijk idee, geen thema. Waar moet ik het over 
hebben? Niets tastbaars is er tot nu toe uit mijn handen gekomen. Rijmelarij over de 
cao kan daar niet toe worden gerekend.

Eigenlijk hoef ik maar één boek te lezen. Dat ligt al heel erg lang op mijn bureau, 
maar ik heb het nog steeds niet gelezen. Het gaat om Nederland en het poldermodel 
van Maarten Prak en Jan Luiten van Zanden15. Werkgevers citeren hier graag uit. 
Het polderen zit ons in het bloed, zeggen ze. Ik heb Harry van de Kraats op het 
boek gewezen. Die zegt nu ook zulke dingen. En als de algemeen directeur van 
AWVN zoiets zegt, dan zal er wel iets van kloppen. 
Beroepshalve moet ik de inhoud van dit boek gewoon tot mij nemen, maar door 
allerlei omstandigheden komt het maar niet van. De afspraak in het kader van het 
TAP-project komt dus als geroepen. Kan ik ook gelijk de niet malse kritiek op deze 
publicatie aan een oordeel onderwerpen. In het tijdschrift Low Countries Historical 
Review noemen Karel Davids en Marjolein ’t Hart de studie een gemiste kans16.

Tjonge, tjonge, Bastiaan Bommeljé slaat hard om zich heen. ‘Polder- 
kolder’ noemt hij het boek van Prak en Luiten van Zanden in het  
Historisch Nieuwsblad 17. 
‘Nederland en het poldermodel is leerzaam omdat in dit boek vrijwel 
alle basale fouten die een historicus kan maken in één betoog open en 
bloot (en niet zonder enig aplomb) ook daadwerkelijk worden gemaakt… 
Het is dus geen wonder dat in Nederland en het poldermodel geen 
enkele aandacht is voor de diepe twijfels die door andere historici zijn 
geuit of  ‘poldermodel’ niet veeleer een journalistiek dan een geschied-
kundig concept is. In dit opzicht is het grappig dat over het begrip 
‘poldermodel’ (tot dertig jaar geleden louter een model kruiwagen)  
volstrekt geen consensus bestaat.’ (aantekening)

De aanpak eenvoudig? Niet als die wordt bemoeilijkt door een beginnersfout. 
Samenvattend kwam die erop neer dat ik mijn onderwerp niet scherp genoeg heb 
afgebakend. Precies wat die kritische historici altijd zeggen: gemakzuchtige om-
gang met het begrip ‘poldermodel’. In dat geval word je snel afgeleid – iets wat van 
nature toch al een beetje in mij zit. Ik waaier alle kanten op.

Dat zie je tegenwoordig steeds vaker: de ‘wordle’. Woordenwolk  
in goed Nederlands: poldermodel _> civil society _>  consensus _>   
harmonie _>  strijd _>  organising _>  SP _>  Ron Meyer _>   
schoonmaakbranche _>  code verantwoord marktgedrag _>  tussen 
markt en mensen _>  congres AWVN _>  Muziekgebouw aan ’t IJ _>  
muziek in de polder. 
Zo kom je overal en nergens. Natuurlijk heeft ‘muziek in de polder’ 
raakvlakken met het poldermodel. Maar voordat je het weet raak je 
verzeild in een exposé over nut en noodzaak van muzak bij de aankoop 
van een stukje fair trade chocola van Tony’s Chocolonely. (aantekening)
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sende combinatie van onderwerpen met als grondtoon ‘wat goed is, blijft’, of 
meer economisch geduid: ‘wat in een behoefte voorziet, heeft toegevoegde  
waarde’. Dat geldt voor de trein, de bioscoop en de cao. In essentie niet veran-
derd allemaal. Kenmerkend: het aanpassingsvermogen. Wat ik verder in zijn es-
say bespeur: collectiviteiten blijven bestaan – een hoopvol gegeven voor werkge-
vers- en werknemersorganisaties. Maar ook zij moeten zich aanpassen op straffe 
van betekenisverlies en verbanning naar het museum voor arbeids- 
verhoudingen.
En, alsof dit niet genoeg is, ook een essay waarin hij zijn defaitistische kant laat 
zien. Meer een column trouwens. Journalistiek, smaller van insteek, maar met 
– zeker in het begin – de scherpte die bij een column hoort. De vergelijking van 
het afkalvende Noordpoolijs met de afkalvende betekenis van de cao is sterk. 
Aan het eind de waarschuwing: dames en heren, u realiseert het zich niet, maar 
u bent met dingen bezig, die – als u zo doorgaat – ertoe leiden dat de cao-ijskap 
(‘ecosysteem’, zou Hendrik zeggen) in snel tempo verdwijnt. We kunnen niet 
voorspellen welke rampen zich aandienen, alleen dat ze op stapel staan. Dus 
staakt uw wild geraas en laten we met z’n allen voorkomen dat de cao-ijskap 
verder smelt.

Oeps, die Laurens legt de lat hoog. Dit gaat helemaal de verkeerde 
kant op. Er zijn twee mogelijkheden. Of de collega’s laten zich niet 
kennen, of ze leggen het bijltje er bij neer. Dat laatste moet ik be-
vorderen, dan ben ik er zelf ook van af. Ik stuur ze een e-mail met 
het essay van Laurens. Als ze zich realiseren dat dit de minimum-
norm is, dan stromen de excuusmailtjes binnen. ‘Sorry, kom er niet 
aan toe’, ‘andere prio’s’, ‘spoedopdrachten’. (aantekening)

Point of no return gepasseerd. Ik heb de collega’s helemaal verkeerd ingeschat.  
Ze hadden alleen iets meer tijd nodig, zeiden ze. Zie je wel, dacht ik nog even  
in m’n argeloosheid, nu proberen ze ervan af te komen. Dit is de opmaat. 
Maar niets hiervan. Arjen komt met een grondig stuk, ‘Zoete koek’. Een erudiete 
uiteenzetting waarin hij het coördinatievraagstuk verbindt met taalfilosofische 
inzichten van Deirdre McCloskey. Nota bene McCloskey, waar ik zo’n enorme  
fan van ben! Arjen volgt haar en laat zien wat de kracht van taal is in de econo-
mie. Hij verbindt dat met de debatten over het verdwijnen van de middenklasse  
en grijpt terug op zijn jarenlange belangstelling voor innovatie. Als ik het goed 
begrijp is het de schuld van de middengroepen zelf dat ze het veld moeten rui-
men. Hadden ze zich maar moeten vernieuwen met andere sweet talk.  
Dit is een impliciete oproep tot scholing, scholing en nog eens scholing. Dit 
schreef hij trouwens al voordat Kalfshoven zijn hartstochtelijke oproep deed 
 in de Volkskrant20. Arjen was hem voor.

Waar een mens zijn tijd aan vermorst. Vrijdagmiddag laat. Annemieke 
Janus belt. Wil je even naar een vragenlijst kijken over de cao van de 
21ste eeuw. Tuurlijk … Bij mijn opmerkingen een Sinterklaasrijmpje over 
de cao. (aantekening)

Wat we weten
Het is een contract  Doet het een eeuw Veiligheidspal?  Wat we weten
Waar loon en tijd  Maar veroorzaakt Of, aangepast  De cao
In zijn verpakt  Veelal een geeuw Een modern geval?  Is niet dood
    Maar een  
   

Als de nood het hoogst is, dient zich de oplossing vanzelf aan. Ik lees het artikel 
‘Vroeger voor vandaag’18. Citaat: ‘Het maken van vergelijkingen is een kernbezig-
heid van de empirische wetenschap en een cruciale methode voor het verwerven 
van kennis en inzicht. Dit geldt zowel voor de natuur- als voor de mens- en geestes-
wetenschappen.’ Zeer treffend opgemerkt door deze auteurs. Dat vind ik nou ook. 
Ik heb mijn onderwerp te pakken. Hier tekent – en dat is op dat moment volstrekt 
duidelijk – het begin van mijn essay zich af. Een impressionistisch getoonzette 
diachrone vergelijking van het poldermodel met andere modellen. Een mooie 
afgewogen tekst over doelmatigheid en doeltreffendheid van het poldermodel. Hoe 
kijken we daar tegen aan? 
Als je eenmaal op weg bent, komt als vanzelf ander relevant materiaal naar je toe. 
Het zoekt je op, als het ware. Ik herinner me een prachtig themanummer van  
De Gids met de titel ‘Misverstand Nederland’.19 Een soort poldernummer met 
schrijvende BN’ers. Maarten Schinkel over de mythe van de poldereconomie.  
Maarten van Rossem die zich afvraagt of Nederland een bananenmonarchie is. 
De luchtige omgang met dit soort teksten lijkt me zeer essayistisch. Hiermee kan 
ik voor de dag komen bij de collega’s!

Ik pak het themanummer ‘Misverstand Nederland’ uit de kast. Matthijs 
van Boxsel, schrijver van ‘Encyclopedie van de domheid’ komt te spreken 
over het poldermodel: ‘Hun domheid dwingt de inwoners tot samen-
werking op lokaal en bovenlokaal niveau; om al die waterkundige voor-
zieningen in stand te houden, ontwikkelt zich een rudimentaire vorm van 
democratie die is gebaseerd op overleg en consensus, kortweg aange-
duid met de term: poldermodel.’ (aantekening)

En dat moet ondertussen ook wel want Laurens levert ruim voor sluitingstijd zijn 
essay in. Nota bene in twee delen: een Yin-versie en een Yang-versie. 
In het Yin-deel ontpopt hij zich als een optimistische trendwatcher. Een verras- 
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ronde voor het poldermodel?’ S&D is een goed blad. Ik zag dat  
Hendrik daarin ook publiceert. In ieder geval zien de collega’s dat ik 
m’n literatuur bijhoud. (aantekening)

De sluitingstermijn zit er op. Precies waar ik bang voor was, is gebeurd. Kim heeft 
haar essay ingeleverd, Hendrik ook. Monica komt over een paar dagen met een be-
schouwing over de obstakels binnen het Nederlands arbeidsrechtelijke stelsel. Ze 
vertelde me dat het bestaande arbeidsrecht onvoldoende is toegespitst op de grote 
veranderingen die we meemaken. Zij voert een pleidooi voor arbeidsrechtelijke 
herdefiniëring van categorieën werknemers. Dat zou zeker helpen bij het oplossen 
van een groot aantal problemen.
Kim schrijft dat ze uit haar comfortzone is gestapt – ach, was ik daar ook maar toe 
in staat – en is een denkexperiment gestart. Een heldere uiteenzetting waarin ze op 
speltheoretisch niveau het prisoner’s dilemma behandelt en vervolgens toepast op 
onderhandelingen tussen de ondernemingsraad en de bestuurder. Ook in deze si-
tuatie is er een uitkomst die voor beide partijen profijtelijk is. Maar, laat Kim zien – 
en daar zit de noviteit – de OR kan eigenlijk niet de rol van onderhandelingspartner 
vervullen vanwege de dubbelrol die de wetgever de OR heeft opgelegd. Daarmee 
relativeert zij de vaak overspannen verwachtingen dat de OR bij onderhandelingen 
de plaats in kan nemen van de vakbonden22. Zij hoopt dat wij haar gedachtelijn 
kunnen volgen. 
Ik wel, Kim. Ik wou dat ik zoiets had bedacht.
En dan Hendrik, ook al zo’n geweldig essay. Analytisch, mooie verbinding tus-
sen actualiteit, systeembenadering en geschiedenis. Draai het eens om, houdt hij 
ons voor. Denk niet top down, maar bottom up. Wat gebeurt er op het niveau van 
de werkvloer? Wat gebeurt daar dat frictie in ons systeem van arbeidsvoorwaar-
denvorming veroorzaakt? Hij verbindt klassieke en moderne thema’s. Vakbonden 
als coutervailing power voor werkgevers en oprukkende concurrentie binnen de 
eigen gelederen van bonden. FNV-bonden zijn gefuseerd, maar het ideaal van de 
ongedeelde vakbeweging lijkt verder weg dan ooit. Versnippering en conflict aan 
vakbondszijde zijn niet de oorzaak, maar het gevolg van een verzwakte onderhan-
delingspositie, schrijft hij.

En hoe staat het met de projectleider – degene die het idee van het schrijven van 
een essay heeft bedacht. Hoe staat het daarmee? 
Nou, daar staat het niet goed mee, die staat met lege handen, zo gezegd. Niks, 
nada, niente heeft-ie!
Mooie voornemens, beleidsmatig helemaal uitgedacht, maar als het puntje bij het 
paaltje komt: niets tot stand gebracht. Zelfs aan het lezen van Nederland en het 
Poldermodel – waar het hem eigenlijk om ging – is hij niet toe gekomen. 
Hoe kon het zover komen?

Oh, oh, … wat heb ik toch slimme collega’s. Nu heb ik mezelf  
behoorlijk in de nesten gewerkt. Door al dat gedraal van mezelf blijft 
er geen behoorlijk onderwerp meer over. Ik kan een beetje palaveren 
over ‘wicked issues’, maar dat weten ze nu wel. Ik hoor het ze  
zeggen. (aantekening)

Ik moet aan m’n diachrone vergelijking van het poldermodel met andere model-
len beginnen. Laat ik me eerst eens buigen over de inzichten van Arjo Klamer uit 
1990. Je moet tenslotte ergens beginnen. Klamer is nu hoogleraar aan de Eras-
musuniversiteit, maar bevond zich in de jaren tachtig vorige eeuw in de Verenig-
de Staten. Hij werd gevraagd een jubileumboek samen te stellen ter gelegenheid 
van het 40-jarig jubileum van de Sociaal Economische Raad21. Hij wilde er achter 
komen hoe het duurzame overleg tussen werkgevers, werknemers en onafhanke-
lijke deskundigen in Nederland mogelijk was. ‘In de Verenigde Staten zou de SER 
ondenkbaar zijn; de politieke omstandigheden zijn er niet naar en ik denk niet 
dat de partijen het geduld zouden opbrengen. Elders in de wereld bleek nagenoeg 
nergens zoiets als een SER te functioneren. Waarom dan wel in Nederland?’, 
schrijft hij. 

‘Where’s the beef’ schrijft Klamer, als hij het verhaal achter de 
SER probeert te verklaren. Volgens hem hebben de Amerikanen een 
karavaanmentaliteit. Huifkarren met pioniers op de bok: verleggen van 
grenzen en ontginning van nieuw terrein. Go-go-go! You dan do it! In 
contrast met de gejaagde stemming in de karavaan heerst in Nederland 
een citadelhouding. De citadel is rustig. Er heerst een familiegevoel 
en een doe-maar-gewoonmentaliteit. In de citadel is dit familiegevoel 
nodig, met de tolerantie, gemoedelijkheid en het conflict mijdende ge-
drag dat daarbij hoort. (aantekening)

Een interessante waarneming. Want, stel je voor, als Nederland steeds Angel-
saksischer wordt – en velen zeggen dat – dan zou het kunnen betekenen dat het 
gedaan is met de kenmerkende overlegorganen in Nederland. Weet je wat, iets 
dergelijks zet ik dan af tegen de inzichten van Prak en Luiten van Zanden – en 
dan maar hopen dat het geheel een beetje kan tippen aan het niveau van de  
stukken van de collega’s. 

Uitkijken nu dat ik niet teveel uit de oude doos haal. Grijze man, 
grijze verhalen. Ik ga het geheel larderen met wat citaten uit het 
preadvies Arbeidsverhoudingen onder druk van de Koninklijke Vereniging 
voor de Staathuishoudkunde (2013) en nog wat artikelen uit Socialis-
me & Democratie. In 2013 een themanummer onder de titel ‘Laatste 

 / Weg van de polder? / 5150 / Weg van de polder? / 



Het beste lijkt me de collega’s een TAP-vervolgtraject voor te stellen over de pro’s en 
contra’s van het poldermodel. Misschien kan ik dan toch een begin maken met het 
lezen van dat boek van Prak en Luiten van Zanden. 

Open kaart spelen, eerlijk duurt het langst. Gewoon uitleggen dat de 
inspiratie ontbrak en vooral ook de tijd. Dat ik erg veel energie heb 
moeten steken in de TAP-activiteiten. Vervolgens geef ik ze een pluim 
op de hoed voor de mooie essays en dan maar hopen dat de hoon  
beperkt blijft. Als je wordt geschoren moet je stilzitten, zei mijn 
goede vader al.  
(aantekening) •

52 / Weg van de polder? / 

Voetnoten / Een yin- en yangvisie 
op de cao
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scoop-van-nederland-sluit-deuren.html. 
3  www.hollandfilmnieuws.nl/nieuwscategori-

een/in-beeld/2015-beste-bioscoopjaar-ooit. 
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