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Het probleemoplossend vermogen van de 

sociale partners is groter dan menigeen ver

wacht heeft, was mijn conclusie bij het pre

senteren van het recente Najaarsakkoord. 

In 'Weg van het overleg?' lees ik tussen de 

regels door hetzelfde vertrouwen in de zo 

veelbesproken overlegeconomie. 

Het boek van Marc van der Meer, jelle Visser, 

Ton Wilthagen en Paul van der Heijden is 

heel leesbaar en knap geschreven. Ik heb 

het in ieder geval met veel interesse gele

zen. Vooral omdat de auteurs naar mijn 

idee de goede en prikkelende vragen stel

len, overigens zonder definitieve antwoor

den te formuleren. Bovendien geven ze de 

dynamiek goed weer van de verschillende 

overlegtafeis en de druk die er van verschil

lende kanten op uitgeoefend wordt. 

Rode draad in het boek zijn twee macro-ont

wikkelingen die ook hun invloed doen gel

den in ons polderland. Het gaat om globali

sering en diversificatie. 

Ik begin bij de eerste: globalisering, ofvoor 

ons iets dichterbij: Europeanisering. 
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Iedereen, van individu tot bedrijf tot over

heid, heeft te maken met steeds meer eco

nomische invloeden en regelgeving van 

buiten onze eigen landsgrenzen. Maar ook 

de afhankelijkheid van de meer en meer ge

liberaliseerde internationale financiële 

markten doet zich steeds meer gelden. De 

vraag die daarom ook terecht wordt opge

worpen is, ofwe op zoek moeten naar een 

nieuwe verhouding tussen het binnen- en 

buitenlandse bestuur en tussen de over

heid, de markt en de sociale partners. Het 

antwoord blijft uit, maar de argumenten te

gen het poldermodel worden onverbloemd 

genoemd: trage besluitvorming, verzwak

king van het primaat van de politiek en ge

ringe differentiatie in de loonvorming. 

Maar de tegens worden meteen ook weer

legd, onder andere door voorbeelden uit 

het buitenland. Elders worden wellicht 

sneller besluiten genomen zonder instem

ming van sociale partners, maar het draag

vlak is vaak ook geringer en de onrust gro

ter. Het is een voorbeeld van de dilemma's 

waar actoren in de polder dagelijks mee te 

maken hebben. 

De gevolgen van de andere macro-economi

sche ontwikkeling, die van steeds meer di

versificatie, doen zich voor aan zowel de 

aanbodkant van de arbeidsmarkt als aan de 

vraagzijde. Voor werknemers geldt dat ze 

qua levensloop minder goed in hokjes zijn 

in te delen. Waar tot een aantal decennia 

geleden nog sprake was van vrij eenduidige 

levensfasen Ueugd, studie, werk gecombi

neerd met kinderen, pensioen) lopen al 
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deze fasen nu veel meer door elkaar heen. 

Mensen studeren langer, beginnen later 

met werken, krijgen later kinderen, maar 

studeren er dan ook nog weer bij, ofwerken 

een periode wat minder. Of krijgen nooit 

kinderen, nemen een 'sabbatical', switchen 

van loopbaan en zijn in ieder geval nog zel

den tot aan hun pensioen in dienst van één 

en dezelfde werkgever. Samengevat gaan 

mensen steeds minder duurzame relaties 

aan en is er op alle fronten sprake van toe

nemende flexibiliteit en diversiteit. Dat

zelfde geldt voor ondernemingen als we 

naar de vraagkant van de arbeidsmarkt kij

ken. Zij opereren steeds vaker in internatio

nale sferen, zijn daardoor een stuk flexibe

ler geworden dan pakweg 30 jaar geleden 

en veranderen voortdurend. Dat geldt voor 

zowel de producten enlof diensten die ze le

veren als voor de eigen organisatie. Multi

nationals stoten sneller divisies af, nemen 

juist concurrerende bedrijven over of ont

wikkelen een nieuw product en spelen zo 

in op de voortdurend in beweging zijnde 

markt. Hiermee hangt samen de vraag naar 

hoger opgeleid personeel. En wil je hierin 

mee kunnen gaan, dan heb je een kennis

economie nodig. Ik kom hier later op terug. 

Hoewel ik het boek met aandacht heb gele

zen, kwam ik weinig nieuws tegen. De 

waarde zit meer in het feit dat alles goed en 

helder is opgeschreven en samengevat. 

Ander kritiekpunt is, dat er weinig wordt 

ingegaan op de druk die de internationale 

financiële markten uitoefenen op nationa

le overheden. Die wordt wel vaker onder

schat, terwijl men na een grondige analyse 

er niet omheen kan dat juist daar veel be

paald wordt c.q. afhankelijk van is. Interes

sant is de suggestie van de auteurs voor een 

gecoördineerde vorm van decentralisatie 
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van de arbeidsverhoudingen. In de hoofd

stukken 4 en 5 wordt hier uitgebreid op in

gegaan. Met name de passages over strate

gieën voor gecoördineerde decentralisatie 

heb ik met aandacht gelezen, omdat het 

raakt aan het debat dat wij bij het CNV ook 

voeren en waar we nog lang niet uit zijn. 

We weten wel dat coördinatie afzweren of 

centralisme beide onwenselijk zijn. Verder 

vinden we maatwerk belangrijk, maar op 

welke manier je dat het beste realiseert; ik 

houd me aanbevolen voor goede tips. 

Met instemming heb ik ook de passages ge

lezen waarin de auteurs wijzen op het korte 

termijnbelang van loonmatiging en lasten

verlichting. Voor een gezonde en krachtige 

economie zijn juist innovatie en investerin

gen van belang. En dat geldt nog meer als je 

pretendeert een kenniseconomie te zijn. 

Het is precies waar wij als CNV ook bij voort

during op hameren. Ik verdedig het Najaars

akkoord met overtuiging, maar benadruk 

ook steeds dat het slechts de helft van het 

verhaal is. Als het innovatieplatform niet 

succesvol is, zal blijken dat het Najaars

akkoord sociaal-economisch verschralend 

werkt. Dan is immers op sociaal gebied te

veel nadruk gelegd op de individuele eigen 

verantwoordelijkheid, terwijl actoren op 

macroniveau deze ontlopen. Dat is funda

menteel strijdig met de christelijk-sociale 

principes van subsidiariteit en soevereini

teit in eigen kring en dus gespreide verant

woordelijkheden. 

De vraag over het functioneren van het pol

dermodel raakt naar mijn idee nauw aan 

de discussie over het soort economie dat we 

willen hebben in Nederland. 

Ik wil daar wat uitgebreider op ingaan dan 

in het boek gebeurt, omdat het een belang

rijke gezamenlijke verantwoordelijkheid is 



van sociale partners. Willen wij in Nederland 

een echte kenniseconomie worden, dan be

reiken we dat niet met lage lonen. Kennis 

kost geld en vraagt om investeringen. 

Innovatieve werknemers krijg je niet door 

op de nullijn te gaan zitten en nauwelijks 

extra geld uit te geven aan onderzoek, inno

vatie en scholing. Dit alles was voor het CNV 

in de eerste helft van 2003 aanleiding om 

een aantal ronde-tafelbijeenkomsten met 

deskundigen op het gebied van innovatie te 

organiseren. De noodzaak van innovatie 

wordt door bijna iedere polderorganisatie, 

bedrijf en politieke partij onderschreven. 

Maar daar blij ft het meestal ook bij; de 

praktijk is weerbarstig. Wie de praktijk in 

plaats van de beleidsvoornemens ziet moet 

eveneens tot de conclusie komen dat er 

impliciet al een keuze lijkt te zijn gemaakt: 

Nederland afficheert zich als lage lonen

land en niet als (trendsettende) kenniseco

nomie. Dit is niet helemaal onbegrijpelijk. 

Het is moeilijk om een uitvoerbaar innova

tiebeleid op te zetten. 

Het CNV wil in het poldermodel een prakti

sche bijdrage leveren aan het innovatiede

bat. Het accent wordt gelegd op de moge

lijkheden die vakbonden zelf hebben om 

innovatief gedrag te stimuleren in de pol

der. Het CNV zal hiervoor in de komende pe

riode ook op zoek gaan naar allianties om 

de agenda van het cAo-overleg te vernieu

wen. Of dat een stap is in de vernieuwing 

van de polder moet de toekomst uitwijzen, 

maar wij willen in ieder geval onze verant

woordelijkheid daarin nemen. 

Nu terug naar de boekrecensie. Laat ik te

ruggrijpen op de centrale vraag: Is de 'pol

der' aan vernieuwing toe? Die vraag is ei

genlijk al meerdere keren beantwoord. Het 

CNV heeft overigens al na de verrassende 
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verkiezingsuitslagen van mei 2002 gesteld, 

dat het tijd is voor een herbezinning van de 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 

overheid en sociale partners. Wat dat be

treft ben ik blij met deze publicatie, omdat 

het de goede handvatten levert voor een ste

vige discussie. 

Het is van groot belang om serieus na te 

denken over het complexe vraagstuk van 

hoe het poldermodel werkt en wat er an

ders ofbeter zou kunnen. De discussie is tot 

nog toe vaak gemeden of halfslachtig ge

voerd vanwege de complexiteit of is juist 

blijven hangen in abstracties. De auteurs 

doen dit niet, en zij verdienen hiervoor alle 

lof. Het is aan de 'polderpartijen' om daad

krachtige antwoorden te geven op de gestel

de relevante vragen. 

DoekIe Terpstra is voorzitter van de 

CNV Vakcentrale 
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