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Doordenken
Plankenkoorts      

Ze moesten er even voor weglopen, Lili 
en Howick, maar toen zwichtte staats-
secretaris Mark Harbers van Justitie 
voor de volkswoede. En binnenkort 
zal ook hun moeder zich weer bij hen 
mogen voegen. ‘Vluchtelingen’ uit een 
veilig land. 
Harbers’ besluit kwam te laat. Niet voor 
de kinderen, wel om beschadiging van 
het gezag te voorkomen. Als een Kamer-
lid dan ook nog kraait ‘dat er achter de 
schermen ontzettend hard is gewerkt 
om dit voor elkaar te krijgen’, dan is 
voor iedereen duidelijk dat onze wetge-
vende macht bereid is om haar eigen 
werk als wanprestatie aan te merken 
zodra ‘harde’ gevolgen in de media een 
naam en aansprekend gezicht krijgen. 
Wat vindt u van het ‘aanvalsplan 
lerarentekort’ van minister Slob van 
Onderwijs? Olie op het vuur van de ac-
tievoerders, als u het mij vraagt. Ik heb 
met hem te doen, want zeggen dat er al 
zoveel geld naar salarissen gaat en dat 
je spekkoper was bij het regeerakkoord, 
leidt echt niet tot begrip nu het hogere 
bedrag dat volgens de actievoerders 
nodig is (om de salarissen in primair 
en voortgezet onderwijs gelijk te trek-
ken én de werkdruk te verlagen) eerst 
nagenoeg gelijk was aan en inmiddels 
zelfs fors lager is dan de uitdijende 
kosten van de hobby van de minister-
president. En dan te weten dat je ook 
met meer geld nog geen blik goede 
leraren opentrekt en dat je maar moet 

afwachten of schoolbesturen met meer 
geld niet aan nog meer vermogensvor-
ming gaan doen. 

De lijst van (voor)genomen maatregelen 
die onder druk van een steeds bozere 
publieke opinie moeten worden bijge-
steld of teruggedraaid of waarvan moet 
worden afgezien, groeit gestaag. Was 
het een verkeerd idee om werkgevers 
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langer of korter dan voor de andere 
werknemer. Of wisten we dat niet toen 
het idee werd geopperd? 
We kunnen maatregelen communi-
catief zó inpakken dat het lijkt of ze 
een mooi en aansprekend doel dienen 
(Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis 
wonen of Mensen met een beperking verdie-
nen een échte werkplek in een écht bedrijf ). 
Maar als het ware doel bezuinigen is, 
dan wordt de reclameboodschap vroeg 
of laat ingehaald door de werkelijkheid 
en mogen de verantwoordelijke be-
windslieden naar adem happend uitleg-
gen hoe het in een beschaafd land toch 
mogelijk is dat... Enfin, vult u maar in. 
En als er dan ineens toch geld bij kan, 
dan is de gezagschade nog groter.

Politiek gezag is een enorm belangrijk, 
maar kwetsbaar maatschappelijk bind-
middel. In tal van landen zien we hoe 
democratie wordt gemanipuleerd om 
macht in plaats van gezag te vestigen. 
In Nederland beperkt zich dit nog tot 
het opleggen van fractiediscipline in 
de Tweede Kamer. Mijn hoop is erop 
gevestigd dat enkele Kamerleden van 
regeringsfracties dit najaar hun grond-
wettelijke plicht hoger achten dan 
fractiediscipline. Dat zij daarbij last 
kunnen hebben van plankenkoorts, 
kan ik mij voorstellen. Plankenkoorts 
is wat grote artiesten bescheiden houdt 
en bij anderen voor gezag zorgt. Politici 
misstaat het niet.  

Plankenkoorts 
zorgt voor 
ontzag bij 
anderen, en 
houdt de artiest 
zelf bescheiden 

toe te staan minder dan het minimum-
loon te betalen aan werknemers van 
wie de productiviteit achterblijft bij de 
hoogte van het minimumloon? Wél als 
het minimumloon een beloning is voor 
aan de werkgever beschikbaar gestelde 
tijd, en geen beloning voor de in welke 
tijd dan ook geleverde prestatie. Want 
dan is een uur gewoon een uur, en die 
is voor de ene werknemer geen minuut 

Deel 1 Waarom een cao?
laurens Harteveld, AWVN
• het cao-landschap
• actuele ontwikkelingen binnen cao’s
• hr-trends

Deel 2 Juridisch kader van de cao
Niels Jansen, UvA
• ondernemings- en bedrijfstakcao
• algemeen verbindendverklaring
• representativiteit werkgevers/werknemers
• werkingssfeer (zelfstandigen)
• bindingsproblematiek: leden en niet-leden
• incorporatie

Deel 1 Psychologie van coöperatie  
en conflict
Maria Dijkstra, UvA
• conflict en conflicthantering
• sociale dilemma’s

Deel 2 Onderhandelingsstijlen
Jan de Kramer, AWVN
• onderhandelingsstijlen
• insight-profielen

Deel 1 Nieuwe ontwikkelingen in het  
arbeidsrecht
Niels Jansen, UvA
• platformeconomie
•  maatwerk: afwijkingsmogelijkheden,  

decentralisatie en dispensatie
• afwijking driekwart dwingend recht
• stakingsrecht en collectieve acties

Deel 2 Nasleep van een staking
Agnes Akkerman, Radboud Universiteit
• sociale mechanismes na stakingen
•  gevolgen voor productiviteit en  
werksfeer

Deel 1 Flexicurity als onderhandelings- 
strategie
Ton Wilthagen, Tilburg University
• flexibiliteit en zekerheid
• management van sociale risico’s

Deel 2 Modernisering pensioenen
• ontwikkelingen en vernieuwing

Deel 1 Praktijkcasus

Deel 2 Actualiteit in de polder en vakbonds-
vertegenwoordiger en werkgevers
Harry van de Kraats, AWVN & Piet Fortuin, CNV

Terugblik leergang
Niels Jansen, UvA

Deel 1 Harmoniseren en vernieuwen van 
arbeidsvoorwaarden
Tertius Middeldorp, DSM
• aanleiding, aanpak en resultaat
• van negen cao’s naar één cao

Deel 2 Fiscale aspecten van cao’s
Jan de Graaf en Armand lahaije, AWVN
• leerrekening in de cao
• duurzame inzetbaarheidsbudgetten
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leergang arbeidsvoorwaarden
‘De cao als strategisch wapen’

Tijden/locatie
De bijeenkomsten starten om 14.30 uur,
eindigen om 20.30 uur en vinden plaats in
Het Bouwhuis in Zoetermeer.

Kosten
Deelname kost 3.900 euro. Leden en leden  
van bij AWVN aangesloten branche-organisaties 
betalen slechts 2.900 euro. Een tweede  
deelnemer van dezelfde organisatie betaalt  
€ 3.500 (niet-leden) of € 2.500 (leden).  
Prijzen inclusief maaltijden, exclusief btw.

Meer informatie en aanmelden
Kijk op www.awvn.nl onder ‘agenda’. U kunt  
zich alleen voor de gehele leergang inschrijven, 
niet voor afzonderlijke bijeenkomsten.

Goed beslagen ten ijs

komen bij de komende

cao-onderhandelingen?

In de leergang

arbeidsvoorwaarden

komen alle aspecten

van de collectieve

arbeidsvoorwaardenvorming

aan bod.

Zes bijeenkomsten,

twaalf modules.

Start 12 februari 2019.


