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Het mislukken van het centrale overleg begin 
september heeft de gebruikelijke vloedgolf van 
antipolderretoriek opgeleverd. Wie echter goed 
kijkt, ziet dat de overlegeconomie op decentraal 
niveau groeit en bloeit. Ja, er is hier en daar 
onenigheid, maar dat blijkt meestal de aanloop 
naar een nieuwe afspraak. Nederland vaart wel 
bij wat zich op decentraal niveau aan vernieu-
wing voltrekt. 
Neem bijvoorbeeld het akkoord in de schoon-
maaksector. Na de stakingen van enkele jaren 
geleden, hebben de werkgevers en vakbonden 
elkaar weer opgezocht, is onder leiding van 
een deskundig bemiddelaar het gesprek hervat, 
hebben beide partijen water bij de wijn gedaan, 
zijn de arbeidsverhoudingen hersteld en is er 
een akkoord over de arbeidsvoorwaarden geslo-

ten waarin aan iedere betrokkene recht wordt 
gedaan. Polderachtiger kan het niet.
Of kijk naar de detailhandel met zijn ‘tussen-
baan’. Dit nieuwe fenomeen is een compromis 
in de beste zin van het woord. Werkgevers 
tonen begrip voor de zorgen van de vakbonden 
over flexwerk, vakbonden tonen begrip voor de 
(concurrentie-)positie van de werkgever. En het 
overlegmodel baarde een contractvorm. Met 
een langere looptijd dan de ‘gewone’ flexbaan 
en met een beter perspectief voor de werkende 
– zonder dat de werkgever alle voordelen van 
het flexcontract verliest. 
Deze opsomming van vernieuwing kan gemak-
kelijk worden aangevuld met andere voorbeel-
den, ook van buiten de arbeidsvoorwaarden-
wereld – denk aan het Energieakkoord dat nu 
in uitvoering is. Minder bijzonder dan boven-
staande voorbeelden maar wel illustratief, is 
het verloop van de cao-onderhandelingen in 

bredere zin in de afgelopen jaren. Dat verloop is 
kort gezegd ‘gewoon’. Vrijwel alle cao’s worden 
vernieuwd binnen de normale termijn, zonder 
noemenswaardige arbeidsconflicten. Conflicten 
zoals die zich voordeden bij Jumbo en in de ho-
reca zijn uitzonderingen op de regel. Die regel 
blijft: de polder doet het.

In ogenschijnlijk groot contrast met de ge-
schetste decentrale vormen van vernieuwing, 
is de impasse op het centrale niveau van de 
polder. Daar, in de SER, praatten vakbonden en 
werkgevers maanden met elkaar over zaken als 
arbeidsmarkt, ontslagrecht, sociale zekerheid 
en pensioenstelsel. Zonder dat er een werkbaar 
– voor de wetgever – akkoord werd bereikt. 
Hoe kan dat? Ik denk dat het eenvoudigweg ligt 
aan de complexiteit van de vraagstukken, die 
ook nog eens allemaal met elkaar samenhan-
gen. Er is een Gordiaanse knoop van ongekende 
omvang ontstaan – die we met zijn allen heb-
ben geschapen – maar er is (nog) geen zwaard 
scherp genoeg om hem doormidden te klieven. 
Op hoofdlijnenniveau loopt het gesprek: over 
uitgangspunten en doelstellingen kunnen we 
het best eens worden. Maar zodra het gaat over 
details, botsen allerlei deelbelangen en loopt 
de discussie vast in een steeds stroperiger soep 
zonder smaak.
De oplossing? Het Energieakkoord kan als voor-
beeld dienen voor het bijeenbrengen van vele, 
veelsoortige partijen met grote verschillende 
belangen en invalshoeken. 

Maar het kan ook best eens zo zijn dat we de 
komende jaren de échte vernieuwing vooral 
van het decentrale niveau mogen verwachten. 
Totdat er een situatie is uitgekristalliseerd die 
ook op centraal niveau tot een oplossing van de 
sociaaleconomische vraagstukken kan leiden. 
Daarbij is het belangrijk om vooral met elkaar 
in gesprek te blijven – op alle niveaus. Het 
aantreden van een nieuw kabinet zal een mooi 
startmoment vormen om onderling vertrouwen 
te herwinnen. Want hoe dan ook hebben we 
elkaar nodig. 
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Arbeidsvoorwaarden
Mede vanwege de lagere transactiekos-
ten blijven collectieve regelingen voor 
alle werkenden van kracht. Tegelijker-
tijd komen er meer maatwerkafspraken 
voor specifieke groepen en hebben alle 
werkenden individuele keuzemogelijk-
heden binnen hun arbeidsvoorwaarden-
pakket. Daarnaast zijn sommige arbeids-
voorwaarden tijdelijk en afhankelijk 
van de taken of de klussen die iemand 
op een bepaald moment uitvoert. In 
het algemeen lijkt het erop dat voor de 
werkenden in elk type organisatie de in-
houd van het werk en de betrokkenheid 
bij de organisatie belangrijker zullen 
zijn dan de arbeidsvoorwaarden zelf, 
mits deze als ‘goed’ zijn te kwalificeren. 

Arbeidsrelaties
In elk organisatiebeeld is sprake van  
een mix van vaste en tijdelijke con- 
tracten; de inhuur van zzp’ers blijft. 

Vaste contracten bieden zekerheid om 
te kunnen experimenteren en te leren, 
flexibele relaties en tijdelijke opdrach-
ten stimuleren werkenden om hun 
eigen inzetbaarheid op peil te houden. 
Bepalend voor de uiteindelijke mix  
zijn de voorkeuren van de werkenden  
en de werkgevers, de omgeving waarin 
de organisatie opereert en de orga- 
nisatiedoelstellingen. 

Medezeggenschap en inspraak
Werkgevers luisteren goed naar hun 
werkenden en betrekken de werkvloer 
actief bij veranderingen en verbete-
ringen. Werkgevers verkiezen directe 
participatie van de werkenden bij be-
sluitvorming boven formele medezeg- 
genschap. Omgekeerd worden de wer-
kenden goed geïnformeerd, al dan niet 
op digitale wijze, zodat zij over de juiste 
informatie beschikken om zelf keuzes  
te maken en besluiten te nemen.  

 Wendbare organisatie Lerende organisatie Inclusieve organisatie Verbonden organisatie

Beslissingen binnen globale kaders,  

decentraal, op basis van data 

organisch, met gedoe op basis van total return en 

kernwaarden

samen met betrokkenen, 

maatschappelijke raad

Leiderschap mensgericht:

luistert naar de werkvloer 

faciliterend: biedt veilige kaders, 

zoekt tegenspraak

situationeel: varieert in stijl coachend: creëert stabiliteit

Kwaliteiten van werkenden open voor avontuur, 

klantoriëntatie

zelfsturend, grenzen zoekend, 

nieuwsgierig

empathisch, ruimhartig kunnen omgaan met complexiteit, 

anderen succes gunnen

Ontwikkeling van werkenden persoonlijk leiderschap,  

feedback van klanten

leren van elkaar, experimenteren, 

grenzen verkennen

richten op mogelijkheden,  

niet op beperkingen

leren van de omgeving

Gedeelde waarden openheid, collegialiteit,  

ondernemerschap

innovatie, nieuwsgierigheid, 

beweging

optimisme, diversiteit,  

gastvrijheid

verbondenheid, loyaliteit,  

transparantie

Verbinding met de omgeving intensieve contacten met  

klanten, ict

informele contacten, vraagt  

actief om feedback

aandacht voor de keten,  

communiceert over maat-

schappelijke resultaat

duurzame relaties in netwerken, 

samen successen vieren

Nagestreefd imago dynamisch, effectief,  

klantvriendelijk

creatief, gezond en verrassend maatschappelijk betrokken van iedereen, loyaal, om van  

te houden

Concurrerend blijven extreme klantfocus,

flexibel, zuinig

extra waarde toevoegen,  

klanten verrassen

meerwaarde door diversiteit, 

betrokken klanten, subsidie

hoge gunfactor, loyale klanten  

en ketenpartners

Mensen en werk koppelen

Inspraak

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsrelaties

Gemeenschappelijke kenmerken van de vier toekomstbeelden

zelfsturende teams

directe inspraak

rolafhankelijk, collectief, maatwerk voor specifieke groepen, individuele ruilmogelijkheden

diverse contracten

DE TOEKOMSTBEELDEN OP EEN RIJ

#3 2017


