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Bemoeizucht staat laat geen 

diversiteit en flexibiliteit toe 
G. DOLSMA EN C. VAN DER KNAAP 

Een gezonde groei van arbeidsparticipatie is de uitdaging voor de komende 

tijd en vraagt om een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. De instrumen

ten op het terrein van arbeidsvoorwaarden en - verhoudingen kenmerken 

zich door flexibiliteit. aanpassingsvermogen en realisme getuige de CAO's, het 

algemeen verbindend verklaren, aanvullende pensioenregelingen en het ver

plichtstellen daarvan. Sociale partners zijn verantwoordelijk en de overheid 

faciliteert. De paarse partijen nemen een enorm risico door juist deze verant

woordelijkheidsverdeling stukje bij beetje te ondergraven. Verstarring en 

afwenteling op de overheid zullen het gevolg zijn. Een verdere groei van de 

arbeidsparticipatie zal er in elk geval niet door bevorderd worden. 

De grote opdracht voor de volgende kabinetsperiode is een verdere groei van 

arbeidsparticipatie te realiseren in combinatie met modernisering van arbeids

verhoudingen en arbeidsvoorwaarden. De nadruk heeft de afgelopen periode 

vooral gelegen op de kwantiteit van de arbeidsparticipatie - meer mensen aan 

~ het werk. Als we met het oog op de toekomst economische groei willen realise

ren, dan moet de nadruk in het arbeidsmarktbeleid meer en meer op kwalitatie

ve aspecten gelegd worden. Een verdere groei van arbeidsparticipatie wordt 

belemmerd door factoren die juist te maken hebben met kwaliteit. Kort gezegd 

gaat het om investeren in menselijk kapitaal (een levenlang leren), meer moge

lijkheden voor mensen om hun arbeidsparticipatie aan te passen aan de levens

fase en de andere activiteiten die men wil combineren, het verbeteren van de 

kwaliteit van arbeid en beperken van de instroom in sociale zekerheidsregelin

gen. 

Elders in dit themanummer wordt uitgebreid ingegaan op deze noodzakelijke 

beleidswijzigingen. In dit artikel bespreken we de wijze waarop deze kwalitatie

ve vernieuwing het best bereikt kan worden. Betoogd zal worden dat de grotere 

rol die de overheid voor zichzelf opeist op het terrein van de werknemersverze

keringen. de arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden averechts zal werken. Ook 

het inperken van de vrijheid voor werkgevers en werknemers om sectorale 

afspraken te maken ten gunste van de vrije marktwerking zal niet de benodigde 

dynamiek tot stand brengen. Kenmerk van de Nederlandse verhoudingen in de 

'polder' en van de 'instituties' die daarbij horen zijn flexibiliteit, aanpassingsver

mogen cn realisme. In het vervolg van dit artikel zal dit nader uitgewerkt en 
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onderbouwd worden. 

De Wet Arbeid en Zorg 

Eerst nu een voorbeeld. Onlangs is de Wet Arbeid en Zorg in de Tweede Kamer 

behandeld en aangenomen, overigens met steun van de CDA-Tweede

Kamerfractie. Doelstelling van deze wet is het beter mogelijk maken om arbeid 

en zorgtaken te combineren. Achterliggend doel is de arbeidsparticipatie van 

vrouwen te bevorderen. Dit in het licht van de gewenste economische zelfstan

digheid van individuen, nog steeds het uitgangspunt van het 

(emancipatie)beleid van het kabinet. Afgezien van het overzetten van wetgeving 

uit het Burgerlijk Wetboek en andere wetten naar dit wetsvoorstel zijn de 

belangrijkste voorstellen een recht op tien dagen zorgverlof per jaar voor de ver

zorging van een ziek kind, zieke partner of zieke ouders (70'X, doorbetaald), twee 

dagen kraamverlofvoor vaders (volledig betaald) en vier weken adoptieverlof 

(vergelijkbaar gefinancierd aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof). 

Sympathieke wetgeving op het eerste gezicht. Zo zal iedereen het ermee eens 

zijn dat een werknemer die te maken krijgt met ziekte van zijn ofhaar kind de 

ruimte moet hebben om thuis te zijn ten behoeve van het kind. Met name jonge 

moeders hebben te maken met de zogenaamde 'combinatiestress'. Deze stress 

ontstaat door de verschillende verantwoordelijkheden op het werk, thuis en 

elders . .longe moeders zullen zeker blij zijn met de tien dagen zorgverlof. Toch is 

dit een ouderwetse en typisch socialistische wijze van het oplossen van een knel

punt in de samenleving. 

AfWijking niet mogelijk 

In de eerste plaats wordt er een eenvormige dwingende norm opgelegd. Het laat 

geen afWijkingen toe: tenminste dat was het uitgangspunt. De diversiteit aan 

wensen van werknemers over het aanpassen van hun arbeid aan de levensfase 

waarin zij verkeren is veel groter dan deze normstelling doet veronderstellen. Als 

het gaat om zorg zijn cr mensen die verantwoordelijk zijn voor de verzorging 

van anderen dan ouders, kind of partner. Een familielid bijvoorbeeld dat verder 

geen naasten heeft, of een zeer goede vriend(in). Dat past niet in de wettelijke 

normstelling, dus daarvoor kan geen zorgverlof opgenomen worden. De oplos

sing die dl' PvdA dan kiest is een verdere verfijning van de wettelijke normen, 

zodat een grote male van gedetailleerdheid ontstaat (met de daarbij behorende 

uitvoeringslasten). 
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Vrije loonvorming 

of het afschaflen 

van het algemeen 

verbindend verkla

ren heeft voor het 

merendeel van de 

werknemers slechts 

negatieve gevolgen. 

Juist de flexibiliteit 

en keuzemogelijl<

heden zullen dan 

verdwijnen. 

Andere wensen onbesproken 

Ten tweede behandelde het wetsvoorstel slechts het 'deelaspect' van de combina

tie van arbeid en zorg. Andere wensen, zoals investeren in verdere bijscholing 

die niet direct werkgerelateerd is, of ervoor kiezen om als (gedeeltelijke) loop

baanonderbreking tijd aan vrijwilligerswerk te besteden, zijn hierbij niet of nau

welijks betrokken. Terwijl binnen het werknemersbestand van een bedrijf de 

wensen van verschillende leeftijdsgroepen alleen al uiteen kunnen lopen. 

Daarnaast is door het opleggen van eenvormigheid geen rekening gehouden me! 

de mogelijkheden of specifieke omstandigheden van bedrijven. Andere, meer bij 

het bedrijf of het werk passende oplossingen, zijn niet mogelijk. 

In de laatste plaats maakt het de vakbonden lui: het wordt toch wettelijk gere

geld en men kan zich richten op de looneisen. Voor werkgevers is er steeds min

der 'uit te ruilen'. Een mooie verlofregeling kan alleen maar bovenop de wettelij

ke regeling komen. Zij worden geconfronteerd met de looneisen en kunnen daar 

minder tegenover zetten. 

De WAO 

Het tweede voorbeeld betreft de WAO. De wetgever heeft in de jaren zestig 

gemeend dat cr een wettelijke verzekering tegen arbeidsongeschiktheid moest 

kOl11en. Bij een basis in de vorm van een volksverzekering bleef het echter niet. 

Een wettelijke loongerelateerde verzekering is het resultaat. Van het begin af aan 

heeft dit tot problemen geleid. Zeker is er in de uitvoering het een en ander mis

gegaan. Onderzoeken en de parlementaire enquête hebben dat ook duidelijk 

gemaakt. De systeemfout was de onheldere verantwoordelijkheidsverdeling. 

Afwentelinggedrag was mogelijk, mede door een niet goed gekozen toegangscri

terium. De eindverantwoordelijkheid voor de inkomenszekerheid bij arbeidson

geschiktheid ligt namelijk bij de overheid/collectiviteit. Het belang om de verze

kering beheersbaar te houden ligt uiteindelijk bij de overheid en niet bij sociale 

partners. Nog steeds worstelt de politiek met deze wet. 

Hoe kan het anders en vooral beter? 

De arbeidsparticipatie van vrouwen is pas in de afgelopen jaren sterk toegeno

men. Het tweeverdienershuishoudens is nog niet zo lang geleden norm gewor

den. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de secundaire arbeidsvoorwaarden. 

De verschillen tussen werknemers zijn daarmee ook toegenomen. De gemiddel

de mannelijke werknemer die weinig zorgtaken naast het werk had, is vervan

gen door groepen werknemers, die verschillend te karakteriseren zijn, afhanke-
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lijk van bijvoorbeeld de levensfase . Daarnaast zien we dat werknemers meer te 

zeggen willen hebben over hun werk, maar ook over hun arbeidsvoorwaarden. 

CAO's à la carte, decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg zijn ontwik

kelingen die daarop inspelen. Voor sommigen spelen scholingsmogelijld1eden 

een grote rol , anderen willen graag telewerken of op flexibele tijden kunnen 

werken en andere groepen zouden zeker een 40 of meer -urige werkweek willen 

hebben. 

Uit analyses over de loonontwild<eling in verschillende landen blijkt dat 

Nederland het meest flexibel is als het gaat om aanpassing van de lonen aan de 

economische omstandigheden. Juist doordat de CAO's gemiddeld tweejaarlijks 

volledig herzien worden, is aanpassing van het hele pald<et mogelijk. De grote 

drijfveer van sociale partners om de lonen te matigen in de jaren tachtig was het 

voorkomen of beperken van de groei van de werldoosheid . Zij hadden bovendien 

een middel in handen om ook resultaat te boeken: het afsluiten van CAO's en de 

daaraan verbonden algemeen verbindend verklaring. Men kon dus ook een even

tuele minderheid die de loonmatiging (of bijvoorbeeld in andere situatie investe

ring in scholingsfondsen) niet onderschreef 'tot de orde roepen'. 

De CAO als poencontract 

Enerzijds biedt de CAO en de algemeen verbindend verldaring dus de mogelijk

heid aan organisaties van werkgevers en werknemers om een bredere afWeging 

te maken bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Het korte termijnbelang 

is niet allesbepalend. Een toekomstgerichte en verantwoorde afWeging kan wor

den gemaakt, waarbij telkens alle aspecten van de arbeidsvoorwaarden aan de 

orde zijn. Maar het kan alleen werken als er ook iets te onderhandelen is . Als de 

wetgever het beter meent te weten en een deel van de arbeidsvoorwaarden als 

wettelijke norm dwingend oplegt, zal alleen de loonvorming nog maar op de 

agenda van het arbeidsvoorwaardenoverleg staan. Zo worden vakbonden 'poen

bonden' en wordt de CAO een 'poencontract' . Dat is riskant beleid. Alleen werk

gevers en werknemers kunnen uiteindelijk de knelpunten wegnemen voor een 

verdere doorgroei van arbeidsparticipatie via modernisering van de arbeidsvoor

waarden en investeren in kennis door scholing. 

Algemeen l<ader met 'keuzemenu' 

De (decentrale) CAO biedt ook mogelij lilleden om juist tegemoet te komen aan 

de diversiteit van wensen die onder de werknemers leven. Als een algemeen 

kader wordt afgesproken kan de individuele werknemer. indien gewenst, zijn 

eigen keuzemenu samenstellen. Vrije loonvorming of het afschaffen van het 
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algemeen verbindend veridaren heeft voor het merendeel van de werknemers 

slechts negatieve gevolgen. Juist de flexibiliteit en keuzemogelijkheden zullen 

dan verdwijnen. Wensen zullen dan door de werkgever snel worden afgekoch t 

met geld. Voor de werknemers met een sterke positie op de arbeidsmarkt aan

treld<elijk, maar niet voor iedereen. Het ris ico dreigt dat extra, meer kwalitatieve 

arbeidsvoorwaarden zullen verdwijnen. Ook hier dreigt eenvormigheid, terwij l 

de maatschappelijke ontwild<eling die van diversiteit en decen tralisering is. 

Onbegrijpelijk dat de VVD dit voorstaat. 

Bij de (verplicht gestelde) pensioenregelingen zien we eenzelfde ontwild<eling 

naar meer flexibiliteit en keuzemogelij ld1eden binnen de regelingen. Uit de eva

luatie van het Pensioenconvenant blijkt dat de door werkgevers en werknemers 

afgesproken en gefinancierde pensioenen op alle punten gemoderniseerd zijn, 

zonder extra kostenverhogingen! Bij deze inkomensverzekeringen ligt de eind

verantwoordelijld1eid in alle opzichten bij werkgevers en werknemers. 

Nederland kent het beste pensioensysteem ter wereld, juist omdat de overheid 

de verantwoordelijld1eid voor het loongerelateerde pensioen bij werkgevers en 

werknemers laat. Het speelt zo ook een rol in het arbeidsvoorwaardenoverleg, 

waar de belangen breed afgewogen kunnen worden. 

Herhaling van WAO-systeemfout 

Geen reden dus om hier nadere wettelijke regels in een nieuwe Pensioenwet aan 

Nederland l<ent het te stellen, toch menen PvdA en VVD dat dit wel moet. De PvdA vindt dat de over-

beste pensioensy- heid wettelijke minimumregels aan de inhoud van de pensioenregelingen moet 

steem ter wereld, stellen. De systeemfout van de WAO wordt herhaald ! De overheid zal deze basis 

juist omdat de over- in de loongerelateerde regelingen wettelijk moeten waarborgen. Sociale partners 

heid de verantwoor- dragen niet langer de eindverantwoordelijlrneid. Uiteindelijk zal er in econo-

delijl<heid voor het misch mindere tijden een beroep gedaan worden op de overheid om fi nancieel 

loongerelateerde bij te springen- of omgekeerd: de overheid zal de kassen van de pensioenfond-

pensioen bij werk- sen als collectieve middelen onder de 'Zalmnorm' gaan brengen, zodat dezelfde 

gevers en werlme- staatspensioenen als in Frankrijk in het verschiet liggen. 

mers laat. 

De VVD staat een ander scenario voor. Zij wil een beperking van de mogelij lille

den voor werkgevers en -nemers om per bedrij f of bedrijfstak een regeling af te 

spreken. Zeker de u itvoering door pensioenfondsen moet aan banden worden 

gelegd. Nu zijn de regelingen die uitgevoerd worden door pensioenfondsen voor 

de betrold<en deelnemer veruit de goedkoopste . Individuele pensioenen zijn een 

stuk duurder. De VVD jaagt de mensen hiermee dus op kosten! Erger nog is dat 

door de belemmeringen die opgeworpen worden voor de huidige regelingen, 

werkgevers de neiging zullen hebben om ook deze arbeidsvoorwaarde af te 
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lijk van bijvoorbeeld de levensfase. Daarnaast zien we dat werknemers meer te 

zeggen willen hebben over hun werk, maar ook over hun arbeidsvoorwaarden. 

CAO's à la carte, decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg zijn ontwik

kelingen die daarop inspelen. Voor sommigen spelen scholingsmogelijkheden 

een grote rol, anderen willen graag telewerken of op flexibele tijden kunnen 

werken en andere groepen zouden zeker een 40 of meer -urige werkweek willen 

hebben. 

Uit analyses over de loonontwild<eling in verschillende landen blijkt dat 

Nederland het meest flexibel is als het gaat om aanpassing van de lonen aan de 

economische omstandigheden. Juist doordat de CAO's gemiddeld tweejaarlijks 

volledig herzien worden, is aanpassing van het hele pald<et mogelijk. De grote 

drijfveer van sociale partners om de lonen te matigen in de jaren tachtig was het 

voorkomen of beperken van de groei van de werldoosheid . Zij hadden bovendien 

een middel in handen om ook resultaat te boeken: het afsluiten van CAO's en de 

daaraan verbonden algemeen verbindend verldaring. Men kon dus ook een even

tuele minderheid die de loonmatiging (of bijvoorbeeld in andere situatie investe

ring in scholingsfondsen) niet onderschreef 'tot de orde roepen'. 

De CAO als poencontract 

Enerzijds biedt de CAO en de algemeen verbindend veridaring dus de mogelijk

heid aan organisaties van werkgevers en werknemers om een bredere afweging 

te maken bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Het korte termijnbelang 

is niet allesbepalend. Een toekomstgerichte en verantwoorde afweging kan wor

den gemaakt, waarbij telkens alle aspecten van de arbeidsvoorwaarden aan de 

orde zijn. Maar het kan alleen werken als er ook iets te onderhandelen is . Als de 

wetgever het beter meent te weten en een deel van de arbeidsvoorwaarden als 

wettelijke norm dwingend oplegt, zal alleen de loonvorming nog maar op de 

agenda van het arbeidsvoorwaardenoverleg staan. Zo worden vakbonden 'poen

bonden' en wordt de CAO een 'poencontract'. Dat is riskant beleid. Alleen werk

gevers en werknemers kunnen uiteindelijk de knelpunten wegnemen voor een 

verdere doorgroei van arbeidsparticipatie via modernisering van de arbeidsvoor

waarden en investeren in kennis door scholing. 

Algemeen kader met 'keuzemenu' 

De (decentrale) CAO biedt ook mogelij lilleden om juist tegemoet te komen aan 

de diversiteit van wensen die onder de werknemers leven. Als een algemeen 

kader wordt afgesproken kan de individuele werknemer, indien gewenst, zijn 

eigen keuzemenu samenstellen. Vrije loonvorming of het afschaffen van het 
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algemeen verbindend veridaren heeft voor het merendeel van de werknemers 

slechts negatieve gevolgen. Juist de flexibiliteit en keuzemogelijkheden zullen 

dan verdwijnen. Wensen zullen dan door de werkgever snel worden afgekocht 

met geld. Voor de werknemers met een sterke positie op de arbeidsmarkt aan

treld<elijk, maar niet voor iedereen. Het risico dreigt dat extra, meer kwalitatieve 

arbeidsvoorwaarden zullen verdwijnen. Ook hier dreigt eenvormigheid, terwijl 

de maatschappelijke ontwild<eling die van diversiteit en decentralisering is. 

Onbegrijpelijk dat de VVD dit voorstaat. 
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Nederland kent het beste pensioensysteem ter wereld, juist omdat de overheid 

de verantwoordelijld1eid voor het loongerelateerde pensioen bij werkgevers en 

werknemers laat. Het speelt zo ook een rol in het arbeidsvoorwaardenoverleg, 

waar de belangen breed afgewogen kunnen worden. 

Herhaling van WAO-systeemfout 
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steem ter wereld, stellen. De systeemfout van de WAO wordt herhaald! De overheid zal deze basis 

juist omdat de over- in de loongerelateerde regelingen wettelijk moeten waarborgen. Sociale partners 

beid de verantwoor- dragen niet langer de eindverantwoordelijkheid. Uiteindelijk zal er in econo-

delijkheid voor het misch mindere tijden een beroep gedaan worden op de overheid om financieel 
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pensioen bij werl{- sen als collectieve middelen onder de 'Zalmnorm' gaan brengen, zodat dezelfde 

gevers en werlme- staatspensioenen als in Frankrijk in het verschiet liggen. 

mers laat. 

De VVD staat een ander scenario voor. Zij wil een beperking van de mogelij lille

den voor werkgevers en -nemers om per bedrijf of bedrijfstak een regeling af te 

spreken. Zeker de uitvoering door pensioenfondsen moet aan banden worden 

gelegd. Nu zijn de regelingen die uitgevoerd worden door pensioenfondsen voor 

de betrold<en deelnemer veruit de goedkoopste . Individuele pensioenen zijn een 

stuk duurder. De VVD jaagt de mensen hiermee dus op kosten! Erger nog is dat 

door de belemmeringen die opgeworpen worden voor de huidige regelingen, 

werkgevers de neiging zullen hebben om ook deze arbeidsvoorwaarde af te 

165 

> 
"' --l 

"' m 
r 

J: 
m 
--l 

" 0 
r 
a 
m 

"' ';: 

0 
a 
m 
r 

m 
z 
a 
m 

c 
--l 
a 
> 

" z 

" m 
z 



166 

7" 

kopen: een extra zak geld en zoek het maar uit. 

Deze uitgebreide beschrijving van de aanvullende pensioenen kan ons iets leren 

over de WAO. Wc kunnen een parallel trekken. ook in cle politieke verhoudingen. 

De fixatie van de PvdA op cle inkomens bescherming die slechts geboden kan 

worden cloor de overheid (overigens heeft diezelfde overheid cic uitkeringen 

steeds verlaagcl.) En de opvatting van de VVD dat mensen zich individueel maar 

moeten (bij)verzekeren: de WAO-uitkeringen kunnen omlaag en de aanvullingen 

die cloor sociale partners afgesproken zijn, zullen moeten vervallen. 

Als we cr echter voor kiezen om én een goede inkomensverzekering te hebben 

bij arbeidsongeschiktheid én de instroom te beperken, dan ligt er een andere 

weg voor de hand. Een eenduidige verantwoordelijkheidsverdeling, zoals nu nog 

het geval is bij de pensioenregelingen. Het is niet de overheid die inkomensgere

bteerde uitkering garandeert, maar sociale partners. De verantwoorclelijkheid 

van cle overheid beperkt zich tot de basis, vergelijkbaar qua systematiek met de 

AOW. De aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering zal net als de pensioe

nen onderdeel uitmaken van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Er valt weer iets te 

onderhandelen en afschuiven kan niet. Durven we deze keuze te maken? Het zal 

naar onze vaste overtuiging uiteindelijk de meest sociale keuze zijn. 

C. VLIJl der Knaap is CD/\-T\\'cl'de-Kwllerlül el1 G. Dols11111 is 

Beleids111edewerker bij de CDA-Twl'l'dc-Kal11e1fractic. 




