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vormen van overleg en communicatie konden meenemen. Bij de 

Cao-Wasstraat van de Bibliotheken dachten de partijen daar van 

het begin af aan over na en benoemden zij openlijk de gevoelighe-

den. Een gevolg was dat werkgevers en vakbonden het tijdens de 

onderhandelingen aandurfden 

om een gezamenlijk communi-

qué uit te doen gaan naar hun 

achterbannen. Bij Albemarle 

schoven de vakbondsleden en 

ondernemingraadsleden zelfs 

aan bij de derde wasstraatses-

sie en discussieerden mee over 

de vraag of een organisatie die lean and mean is ook voordelen kan 

opleveren voor medewerkers. 

Wedstrijd voor jongeren
Door middel van een Battle of Concepts betrok het NCSI ook studen-

ten en jonge professionals bij de zoektocht naar cao-vernieuwing. 

De vraag die werd voorgelegd, was wat in de cao van de toekomst 

nog moet worden afgesproken en hoe de cao tot stand moet ko-

men. Een vakjury onder leiding van Hans van der Steen (directeur 

arbeidsvoorwaardenbeleid bij werkgeversvereniging AWVN) beoor-

deelde de inzendingen. Opvallende uitkomst was dat alle deelne-

mers toekomst zagen voor collectieve afspraken – ook op thema’s als 

pensioen en verzekeringen – om daarmee duidelijke, transparante 

kaders te stellen. Binnen de collectieve afspraken pleitten de deel-

nemers voor meer individuele 

keuzeruimte. Zo komen zij uit 

op sturing op output, tijd- en 

plaatsonafhankelijk werken, 

individueel opleidingsbudget 

en resultaatgericht belonen.

De vernieuwing van de inzen-

dingen zat hem echter niet 

zozeer in de inhoud als wel in 

het proces. De jongeren pleit-

ten breed voor gebruik van 

sociale media en visualisatie 

van cao-thema’s om alle me-

dewerkers een stem te geven 

in het proces. Vakorganisaties 

worden niet zozeer neergezet 

als belangenbehartigers, maar 

veel meer als arbeidsvoorwaar-

denexperts en krijgen de taak 

om het – zeer democratische 

en openbare – proces van ar-

beidsvoorwaardenvorming te 

organiseren en te regisseren.

Op 8 juli werd op het symposium ‘Cao van de toekomst’ bij het mi-

nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de eerste prijs uit-

gereikt aan Marieke van Essen. Zij beschrijft de cao van de toekomst 

als ruimtegevend, stimulerend 

en gericht op investeringen in 

employability. Een deel van de 

collectieve arbeidsvoorwaar-

den moet volgens Van Essen 

worden opengesteld voor zelf-

standigen zonder personeel. 

Dit betreft met name de toe-

gang tot scholingsfondsen, de collectieve pensioenregeling en de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verder lanceert zij een online 

cao-platform waarin de medewerkers centraal staan. Het platform 

levert input die door paritaire werkgroepen op thema’s uitgewerkt 

wordt (zie ook kader Battle of Concepts).

Toekomst voor de cao
De uitkomsten van de projecten laten zien dat er zeker toekomst 

is voor de cao. De trend van flexibilisering zal nog verder door-

zetten, maar de behoefte aan collectieve afspraken blijft. Sociale 

partners staan voor de uitdaging om hun nieuwe rol te bepalen 

en op te pakken. Belangrijk daarbij is een brede groep werkgevers 

en werknemers mee te nemen in afspraken die activeren in plaats 

van afremmen. Medewerkers moeten de ruimte en steun krijgen 

Het is niet zo vreemd dat discussies over cao-vernieuwing regelmatig 

klinken binnen het NCSI. Hier vind je het maatschappelijk midden-

veld in het klein. Werkgeversorganisaties en vakbonden brengen 

hun ideeën over cao-vernieuwing in of leggen dilemma’s van de 

cao-tafel voor, trainees zien de processen in hun eigen bedrijven en 

vragen zich af of het allemaal zo omslachtig moet en wetenschap-

pers toetsen hun nieuwe concepten. Aan de andere kant is het NCSI 

zelf ook een complexe netwerkorganisatie waarvoor de ‘oude cao’ 

niet meer zomaar oplossingen biedt. Want hoe investeer je in de 

ontwikkeling van een trainee, beloon je een gedetacheerde en zorg 

je ervoor dat de thuiswerkende medewerkers ook hun rust nemen? 

De uitdagingen zijn bekend. De cao-onderhandeling is veelal een 

proces van ‘gestold wantrouwen’. De aanname is dat werkgevers zo 

min mogelijk willen betalen voor de factor arbeid, terwijl de werk-

nemers zoveel mogelijk willen binnenhalen. Je komt dan ergens in 

het midden uit. Terwijl thema’s als duurzame inzetbaarheid en so-

ciale innovatie juist smeken om een gedeeld toekomstperspectief 

en creatieve oplossingen. Andere uitdagingen liggen op het vlak 

medewerkers meer mee te nemen bij de totstandkoming van een 

cao, recht te doen aan flexibele contractvormen, en ervoor te zorgen 

dat cao’s mensen in beweging brengen in plaats van een rem zetten 

op de dynamiek in de organisatie. 

Gedeeld toekomstperspectief
In 2009 ontwikkelde het NCSI een format om cao-vernieuwing te 

versnellen: de Cao-Wasstraat. Het format is gebaseerd op modellen 

die al langer bij sociale partners leven, zoals het sociaal contract 

van CNV Vakmensen. Uitgangspunt is dat je de dialoog van werk-

nemers en werkgevers niet start vanuit het paradigma van tegen-

gestelde belangen, maar vanuit een gedeeld toekomstperspectief. 

De onderhandelaars worden in drie sessies begeleid om op zoek 

te gaan naar gezamenlijke cao-wensen. Er worden doelstellingen 

en randvoorwaarden geformuleerd en er wordt nagedacht over hoe 

de achterban meegenomen kan worden. Daarnaast wordt er ‘ge-

gluurd bij de buren’: hoe zijn deze thema’s geregeld in andere cao’s 

in Nederland en daarbuiten en wat kunnen we daarvan leren. Aan 

het eind van de drie sessies hebben de cao-onderhandelaars de ar-

beidsvoorwaarden op één of twee thema’s gezamenlijk ingevuld. De 

echte vernieuwing begint dan pas, want werkgevers en werknemers 

zullen er voor moeten zorgen dat vernieuwende afspraken hun weg 

vinden naar de werkvloer. Inmiddels zijn er twee wasstraten afge-

rond, één bij Albemarle en één bij de Openbare Bibliotheken. In het 

najaar staan drie nieuwe wasstraten gepland.  

De Cao-Wasstraat bij de Bibliotheken leert dat de methodiek niet 

zozeer tot een wasbeurt van het cao-boekje als wel tot een wasbeurt 

van de onderhandelaars leidt. Onderhandelaars Paul Busker (di-

recteur Werkgeversorganisatie Openbare Bibliotheken) en Hanan 

Yagoubi (AbvaKabo FNV) hadden het gevoel dat zij na de wasstraat 

anders de cao-onderhandelingen ingingen. Ze bouwden voort op 

voorstellen van de ander in plaats van daar op af te dingen, gunden 

elkaar meer en hielden meer rekening met de gevoeligheden van 

elkaars achterbannen. Dat zorgde voor een snel cao-akkoord met 

goede afspraken op de belangrijkste wasstraatthema’s: sociaal plan 

en werktijden. Misschien was de grote verandering wel juist de af-

spraken die niet gemaakt zijn, waar de sociale partners ruimte heb-

ben overgelaten aan werkgever en werknemer om er samen uit te ko-

men. Paul Busker: “Als werkgeversorganisatie kruipen we daarmee 

in een nieuwe rol. In plaats van dat wij dichtgetimmerde afspraken 

gaan uitleggen, worden wij adviseur van individuele werkgevers om 

hen te helpen zelf de goede keuzes te maken.” 

Spannend was vooral of de partijen hun achterban in deze nieuwe 

Cao van de toekomst

Wasbeurt voor onderhandelaars
Al jaren discussiëren sociale partners en deskundigen over de houdbaarheid van de cao. De gedeelde analyse 

is dat cao’s te weinig ruimte bieden, gebaseerd zijn op traditionele arbeidsverhoudingen en niet uitnodigen 

tot vernieuwing. Met een Cao-Wasstraat, een wedstrijd onder studenten en jonge professionals en een sympo-

sium over de cao van de toekomst zoekt het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie naar nieuwe wegen. 

Karlien Haak en Betty van der Roest concluderen dat niemand erg wil tornen aan de inhoud van de cao, wel aan 

het proces. 

Karlien Haak en Betty van der Roest zijn projectleider bij het Nederlands 

Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI). 

Cao’s die worden afgesloten in 

een sfeer van wantrouwen leveren 

 achterhaalde oplossingen op
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ieke van den burg

om zichzelf te ontplooien en ontwikkelen. Daarbij is actieve on-

dersteuning van de vakbond aan medewerkers welkom. En daarbij 

mogen uitzendkrachten, gedetacheerden, zzp’ers en payrollers niet 

vergeten worden. Dat kan er ook toe leiden dat in de cao van de 

toekomst niet langer alleen de relatie tussen werkgever en werk-

nemer maar ook de relatie tussen medewerkers onderling moet 

worden gedefinieerd en ingevuld. Voorbeeld hiervan zijn bijvoor-

beeld salarisverhogingen die in teamverband worden besloten met 

behulp van 360 graden feedback en collegiale werkgroepen rondom 

werkdruk en arbozaken. 

Een traject van verandering start meestal vanuit partijen in toch al 

kansrijke situaties. Dit zorgt ervoor dat wasstraten eerder plaats-

vinden aan cao-tafels waar al enig vertrouwen is. Voor de inzenders 

van de battle geldt dat het grotendeels hoogopgeleide jongeren zijn 

die toch al goed hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Het NCSI is 

daarom extra trots en enthousiast dat in het najaar ook wasstraten 

starten in sectoren waar partijen verder van elkaar afstaan, waar ver-

trouwen niet altijd vanzelfsprekend is en waar medewerkers min-

der geneigd zijn om proactief te investeren in hun eigen loopbaan. 

Die sectoren, zoals de sector Bouw & Infra en de sector Metaal & 

Techniek, zullen ons waarschijnlijk laten zien dat de rol van de vak-

bond als belangenbehartiger nog niet is uitgespeeld. Er zullen altijd 

situaties van rechtsongelijkheid zijn waarin er een vangnet nodig is 

voor werknemers, of zij nou laag- of hoogopgeleid zijn. Toch zien 

we juist in deze sectoren de noodzaak om grondig te investeren in 

vernieuwing van het cao-proces. Het is niet zo moeilijk om te zien 

dat cao’s die worden afgesloten in een sfeer van wantrouwen achter-

haalde oplossingen opleveren en samenwerking op de werkvloer in 

de weg zitten. Dus moet de pijn worden weggenomen daar waar die 

is ontstaan, in de dialoog tussen werkgever en werknemer. 

best	of	both	worlds!
Als het gaat om corporate governance en (mede)

zeggenschap van werknemers, dan verbin-

den we in Nederland het Europese continent 

met de Angelsaksische wereld. Met de VOC 

stonden we aan de wieg van het aandeelhou-

derskapitalisme, dat vervolgens vooral in de 

Angelsaksische wereld dominant werd. Met 

een ander been staan we in de Rijnlandse tra-

ditie, waar aandeelhouders het niet exclusief 

voor het zeggen hebben, maar werknemers 

ook hun invloed op het strategisch beleid van 

de onderneming kunnen laten gelden. Veel 

landen op het Europese vasteland kennen 

vormen van werknemersparticipatie op het 

hoogste strategische niveau. De Nederlandse  

structuurregeling kent geen echte werk-

nemersvertegenwoordigers, maar wel het 

voordrachtsrecht van de ondernemingsraad 

voor een derde van de commissarissen. Deze 

moeten echter uitdrukkelijk onafhankelijk zijn 

en dat past weer meer bij het Engelse streven 

naar onafhankelijkheid voor de non-executives 

die samen met uitvoerende managers in één 

en dezelfde one tier board zitten. En - net als 

de Angelsaksische landen – heeft Nederland 

grote wereldwijd beleggende pensioenfond-

sen met vakbondsmensen in de besturen.

Na de financiële crisis zie ik twee hoopvolle 

trends. Het ESG-beleid waarmee pensioen-

fondsen steeds toegewijder hun ‘betrokken 

aandeelhouderschap’ invullen (ESG staat 

daarbij voor aandacht voor Environment, 

Sociale en Governance aspecten). En een 

bredere taakopvatting in de boardrooms, waar 

de P’s van People en Planet niet meer volledig 

ondergeschikt zijn aan de P van Profit. Daar 

hoort volgens mij een derde trend bij: het 

internationaal versterken van de betrokken-

heid en (mede)zeggenschap van werkne-

mers op het hoogste strategische onderne-

mingsniveau.

Helaas verschilt in internationale vakbonds-

kringen de appreciatie van deze drie nogal. 

Voor de gestaalde kaders is het moeilijk 

om over de eigen vooroordelen en culturen 

heen te stappen. De Duitsers willen niks van 

aandeelhoudersinvloed weten. Fransen en 

Belgen verafschuwen kapitalistische pensi-

oenfondsen. En Britten en Amerikanen zien 

het systeem van werknemersvertegenwoor-

digers in de one of two tier board als ‘heulen 

met de vijand’. In de pensioenfondsen - 

waar zij niet vies zijn van het innemen van 

bestuursposities - pleiten ze immers juist 

voor een absolute onafhankelijkheid van de 

directors. 

In de VS vechten pensioenfondsen en vak-

bonden voor access to the proxy: de mogelijk-

heid om als kritische aandeelhouders op de 

aandeelhoudersvergadering (tegen)kandida-

ten voor de board te stellen. Tot nu gebrui-

ken ze dat nog vooral om milieu- of men-

senrechtendeskundigen binnen te sluizen 

bij bedrijven met een slechte reputatie op dat 

gebied. Een stap verder en ze zouden daar-

mee – onafhankelijke - ‘vertrouwenscom-

missarissen’ voor werknemers(belangen) 

kunnen introduceren. In kringen van corpo-

rate governancenetwerken zoals Eumedion 

wordt momenteel zelfs bepleit dat aandeel-

houders zelf in benoemingscommissies 

plaatsnemen om nieuwe commissarissen 

te selecteren. Dit ‘Zweedse model’ past 

mijns inziens echter slecht bij de versnip-

perde aandeelhouderswerkelijkheid in de 

meeste internationale bedrijven. In onze 

AEX-bedrijven zijn er nauwelijks grote aan-

deelhouders, en de grootste zijn dan ook nog 

eens net niet de beleggers die voorop lopen 

in ESG-beleid, maar ‘anonieme’ beleggings-

fondsen die er ‘only for the money’ in zitten en 

hun stemgedrag in aandeelhoudersverga-

deringen overlaten aan stemadviesbureaus 

zoals RiskMetrics of aan de custodianbanken 

die hun effecten bewaren en zogeheten proxy 

voting voor ze uitvoeren.

Betrokken aandeelhouderschap en corporate 

governance staan dit najaar vol op de poli-

tieke agenda. In het Verenigd Koninkrijk is in 

juli een stewardshipcode uitgevaardigd die van 

institutionele beleggers meer transparantie 

en activiteit met betrekking tot hun stem-

beleid verwacht. In de Commissie Streppel, 

die toeziet op naleving van de Nederlandse 

corporate governancecode, onderzoeken we 

dit jaar speciaal punt IV.4 van de code, dat 

aandeelhouders op hun verantwoordelijk-

heid aanspreekt. De Europese Commissie 

is bezig met een consultatie over corporate 

governance en over de SE, de Europese 

Vennootschap. Het Europees Parlement gaf 

in 2009 opdracht aan de Commissie om de 

sociale partners te raadplegen om de regelin-

gen over medezeggenschap in internationale 

bedrijven te evalueren.

Een uitgelezen kans dus om over de nati-

onale schaduwen heen te springen en de 

lijnen te verbinden: op duurzaam en verant-

woord beleggen gerichte pensioenfondsen, 

die als actieve aandeelhouders bijdragen 

aan diversiteit in de boardrooms door com-

missarissen te zoeken en te benoemen met 

oog en hart voor werknemers- en publieke 

belangen, die op hun beurt weer managers 

selecteren en afrekenen op hun maatschap-

pelijk verantwoord ondernemingsgedrag. 

Het beste uit beide werelden!  

Ieke van den Burg is commissaris bij ASML en APG, 

en lid van de commissie Streppel.

Battle of Concepts
Het NCSI vroeg de deelnemers aan de battle om innovatieve concepten te bedenken om de totstandkoming van de cao vorm te geven. 

Vrijwel alle inzenders maken in hun voorstellen ruim gebruik van communicatietechnologie en sociale media. In het verlengde hiervan is 

het ook opmerkelijk dat in de concepten iedereen binnen de organisatie wordt uitgenodigd om mee te doen aan het cao-proces. De win-

nende concepten zijn het cao-kompas en de schijf van vijf. 

Het cao-kompas

Marieke van Essen, winnares van de battle, stelt voor om een online cao-platform te lanceren. Het cao-platform is een 

gepersonaliseerd dashboard waarbij de diverse informatiestromen worden gebundeld. De medewerkers hebben toegang 

tot verschillende functionaliteiten waardoor zij gedurende het hele proces actief worden geraadpleegd en geïnformeerd. 

Enkele belangrijke functionaliteiten in het online cao-platform zijn: het cao-kompas om voorkeuren in kaart te brengen, 

het information center voor actuele informatie, de mogelijkheid voor deelname aan een online vragenuurtje, en de faciliteit 

voor webmeetings om feedback te geven.

De winnares deelt het proces op in een aantal fases, waarin gebruikt wordt gemaakt van het cao-platform en fysieke participatie van par-

tijen: informeren en input medewerker middels platform, ontwikkeling van praktische voorstellen, voorbereiden van cao-onderhandelingen 

middels divers samengestelde paritaire werkgroepen, de daadwerkelijke onderhandelingen en ten slotte de uitwerking van de cao. Vooral 

het idee van de paritaire werkgroepen vond de jury vernieuwend. Aan elke werkgroep neemt een afgevaardigde van de medewerkers deel. 

Daarnaast bestaan de werkgroepen uit een lid van het management, een afgevaardigde van de hr-afdeling en een lid van de vakbonden. De 

werkgroepen behandelen de voorstellen onder begeleiding van een onafhankelijke derde partij en komen met gezamenlijke aanbevelingen. 

Dit zorgt voor draagvlak, participatie en commitment aan zowel werkgevers- als werknemerszijde. 

de schijf van vijf

Sander Kruitwagen, winnaar van de 2de prijs, adviseert in zijn concept om de informatie in een cao op 

een visuele manier te presenteren. Hierdoor wordt het simpeler, overzichtelijker en dus aantrekkelijker. 

Kruitwagen heeft een metafoor gekozen, namelijk de schijf van vijf. 

Per thema wordt een deel collectief afgesproken en er is ruimte om op individueel niveau keuzes te maken. 

Deze schijf van vijf is slechts een onderdeel van het hele plan om mensen te betrekken bij de totstandko-

ming van collectieve afspraken. De schijf van vijf moet dus niet gezien worden als een vervanging van het 

cao-document, maar als een middel om werknemers een toegankelijk overzicht te bieden. De jury ziet de 

schijf van vijf helemaal zitten als applicatie voor de I-phone.

 
 

 
 




