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Doordenken
Cabaret of drama?

Voor politiek cabaret hoeven we niet 
meer te wachten tot Oudjaarsavond. 
Evenmin is het nodig de blik overzee 
te wenden, ook al verbleken onze beste 
cabaretiers bij de strapatsen van Donald 
Trump. Nee, het is meer dan voldoende 
om de blik te richten op het Haagse  
Binnenhof. 

Wat vindt u bijvoorbeeld van het voor-
nemen van Ferdinand Grapperhaus om 
gevangenisstraf in het vooruitzicht te 
stellen voor het vasthouden van een 
mobiele telefoon tijdens het besturen 
van een auto? Zeker, het is absoluut 
risicoverhogend, daarover geen twijfel. 
Maar heeft u al weleens een Tesla Model 
S van binnen bekeken? Een ondanks de 
aanzienlijke subsidiëring fors geprijsd 
strijkijzer, dat zich weliswaar elektrisch 
maar beslist niet alleen op groene 
stroom van laadpaal naar laadpaal be-
weegt. En heeft u gezien hoe zo ongeveer 
alle bedieningsfuncties verstopt zitten 
in een beeldscherm dat in verhouding 
nauwelijks kleiner is dan het 55 inch-
televisiescherm dat bij mij aan een muur 
van circa 3,5 bij 2,5 meter hangt? Oké, 
je kunt dat Tesla-scherm niet in de hand 
houden, maar het is onmogelijk te bedie-
nen als je je ogen op de weg en dus het 
verkeer gericht wilt houden. 
Misschien werpt u mij nu tegen dat de 
toekomst aan zelfrijdende auto's is en 
dat Tesla daarin vooroploopt. Kun je 
daarin werkelijk geloven als eenvoudige 
applicaties op uw smartphone al we-

kelijks, zo niet vaker, moeten worden 
geüpdatet? ‘Sorry dat mijn auto u heeft 
aangereden! De functie om bij rechts 
afslaan rekening te houden met fietsers 
en voetgangers die zich niks aantrekken 
van verkeerslichten, is een bètaversie.’ 

En wat vindt u van het wetsinitiatief 
van Jesse Klaver naar aanleiding van de 
loonsverhoging van Ralph Hamers van 
ING? Toen na de historische verspre-
king van Wim Kok (‘exhibitionistische 
zelfverrijking’, 1997) een verplichting 
werd opgetuigd tot openbaarmaking 
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Of wat te denken van het mogelijke 
initiatief van Lilianne Ploumen om het 
verschillend belonen van mannen en 
vrouwen strafbaar te stellen? Worden 
mannen dan gelijk beloond? Of vrou-
wen? De CBS-cijfers met betrekking 
tot het man-vrouwverschil redeneren 
van macro naar micro, en de CBS-ver-
klaringen als vrouwen ‘werken vaker 
parttime’, ‘werken vaker in de zorg en 
onderwijs’ en ‘hebben vaker een car-
rièrebreuk’, maken vooral duidelijk dat 
de vergelijking van macro naar micro 
volstrekt onzinnig is. Een vergelijking 
tussen twee manden fruit die qua in-
houd oneindig gevarieerd zijn. 
Misschien kan Joba van den Berg (CDA) 
met haar ervaring met de harde kant 
van HR haar collegae in het Kamerca-
baret eens uitleggen hoe en met welke 
systemen op microniveau individuele 
beloningen tot stand komen. Dat vrijwel 
elk systeem salarisschalen kent, waarbij 
er bij een gegeven en gewogen functie 
een traject van minimum naar maxi-
mum – soms meerdere schalen omvat-
tend – wordt doorlopen. Dat dit voor 
zowel mannen als vrouwen betekent 
dat ‘gelijk werk = gelijke beloning’ geen 
regel is, maar uitzondering. En dat dat 
alles te maken heeft met loonkosten-
beheersing en inkomensperspectief –  
en niets met discriminatie. 

Aan u de conclusie of we dit nu cabaret 
of drama moeten noemen. Het is, hoe 
dan ook, om te huilen.    

Een vergelijking  
tussen twee manden 
fruit waarbij de  
inhoud van elke 
mand oneindig  
gevarieerd is

van de beloning van bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen, in de 
verwachting dat dit tot matiging zou 
leiden, merkte wijlen Peter Elverding in 
het bestuur van VNO-NCW op dat hier-
mee juist het tegengestelde effect werd 
bereikt. Want – niet zijn metafoor maar 
de mijne – zijn er ooit kleinere wolken-
krabbers gebouwd omdat de andere al zo 
hoog waren? De verplichting kwam er. 
En het tegengestelde effect ook.

Vraagstukken
Ondertussen is de context aanzien-
lijk veranderd. En er duiken nieuwe 
vraagstukken op nu vakbonden hun 
rol als strategische partner lijken 
te verliezen. Vooralsnog zijn er nog 
maar relatief weinig bedrijven die niet 
langer met vakbonden onderhandelen 
over arbeidsvoorwaarden, maar met 
hun werknemers – maar er is nu een 
terugvaloptie die er voorheen eigenlijk 
niet was.
Verder is het bedrijfsleven enorm 
geïnternationaliseerd; veel bedrijven 
hebben een Amerikaanse, Japanse of 
Chinese moeder, waardoor culturele 
verschillen een rol gaan spelen. Doyer: 
‘Angelsaksische bedrijven zijn gewend 
aan echte vechtbonden en daar is het 
wennen dat je in Nederland co-creatie 
met de vakbonden overweegt.’
Ook de trend dat mensen niet langer 
zomaar accepteren wat hun verte-
genwoordigers – in de politiek, bij de 
vakbond of de ondernemingsraad –  

zeggen, heeft invloed. Doyer: ‘In de vo-
rige eeuw zeiden voormannen als Wim 
Kok iets, en iedereen aanvaardde dat. 
Maar bij het sociaal akkoord van 2013 
was de inkt nog niet droog of aan beide 
zijden van de tafel begon de achterban 
dingen te roepen onder het mom van 
‘dit is niet mijn akkoord, want ik was 
er niet bij’. Dat roept de vraag op voor 
wie je onderhandelt en wie je daarbij 
betrekt. Mensen willen tegenwoordig 
kunnen participeren, anders gaan ze 
sneller dwars liggen.’ Hiervoor heeft 
AWVN nieuwe interventies en metho-
des toegevoegd die passen bij deze tijd, 
zoals participatieve dialoogsessies met 
grote groepen belanghebbenden, onder 
wie de medewerkers.

Strato
Om bedrijven te helpen positie te 
kiezen ten aanzien van deze nieuwe 
vraagstukken, ontwikkelde AWVN de 
businessgame Strato. Die helpt ma-
nagers ontdekken wat bij hun bedrijf 
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Conferentie ‘De kunst van het onderhandelen anno 2018’

Onderhandelen over collectieve arbeidsvoorwaarden: hoe 
doet u dat anno 2018, waar wilt u heen, wat zijn trends, wat 
komt eraan, hoe doen andere organisaties het? Op 13 april 
(van 9 tot 13 uur; locatie: Amsterdam Art Center) kunt u hier 
alles over horen, delen en beleven. Een ontspannen, inspire-
rende vrijdagochtend!

•  Harry van de Kraats, algemeen directeur AWVN, vertelt over 
zijn jarenlange ervaring als arbeidsvoorwaardenonderhande-
laar namens z’n voormalige werkgevers TomTom en NS.

•  Lars Doyer, adviseur arbeidsverhoudingen AWVN, gaat in op 
de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van de 
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Wat zijn de grootste 
veranderingen? Wat zijn de geleerde lessen? Wat heeft de 
Harvard-methode Nederland gebracht?

•  Vier korte workshops staan er op het programma die ingaan in 
op de vraag hoe je in deze tijd de onderhandelingstheorieën en 

-strategieën effectief kunt inzetten. Thema’s zijn: creativiteit 
in onderhandelingen, de psychologie van het proces voor alle 
stakeholders, omgaan met het complexe internationale krach-
tenveld en escalerende onderhandelingen. 

•  In plaats van één van de workshops te volgen, kunt u er voor 
kiezen de businessgame Strato te spelen. Het spelen van 
Strato geeft u inzicht in het effect van uw handelingen op het 
draagvlak bij de stakeholders, het te verwachten onderhande-
lingsresultaat en het bedrijfsresultaat. 
U maakt deel uit van de onderhandeldelegatie van het farma-
ceutische bedrijf Strato. U bereidt als team de komende cao-
onderhandelingen voor door een strategie te kiezen en op basis 
hiervan activiteiten te bepalen. In verschillende ‘onderhandel-
rondes’ maakt de delegatie keuzes die passen bij de strategie 
én de interventies van andere stakeholders tijdens het proces.

 
De conferentie is alleen toegankelijk voor leden. Kosten: € 225 
p.p., exclusief btw. Meer informatie en aanmelden: www.awvn.nl; 
kijk daar onder het kopje ‘Netwerk’ in ‘AWVN-agenda’.

en bedrijfscultuur past als het gaat 
om het betrekken van mensen bij het 
vormgeven van de arbeidsvoorwaar-
den. De game leert hen ook hoe ze die 
betrokkenheid in hun cultuur kunnen 
organiseren. Bij wie begin je, nu je te 
maken hebt met steeds meer stakehol-
ders zoals buitenlandse moederbedrij-
ven, ondernemingsraden, vakbonden? 
Wie geef je de meeste aandacht in de 
beperkte tijd die je hebt? En hoe ga je 
om met de pers die regelmatig aan de 
deur staat? 
‘Strato checkt of je acties passen bij de 
gekozen onderhandelingsstrategie en 
of je je lijn vasthoudt als anderen aan 
je beginnen te trekken. In die zin is 
het een belangrijke aanvulling’, aldus 
Doyer. ‘Interessant is de vraag hoe je de 
Harvard-regels kunt benutten als je als 
werkgever niet met een vakbondsdele-
gatie onderhandelt, maar met vijfhon-
derd werknemers het gesprek aangaat 
over wat je nu eigenlijk wilt en hoe je 
dat wilt aanpakken.’ 


