
Op 20 juni vierde AWVN haar honderdste  
verjaardag. Een terugblik.

Vormen de vraagstukken van de arbeidsmarkt de 
sociale kwestie van de 21ste eeuw? Het is de afgelo-
pen tijd verscheidene malen gesuggereerd, onder 
meer in de context van het werk van de commissie-
Borstlap die die vraagstukken onderzoekt en oplos-
singsrichtingen ontwikkelt. 
Hans Borstlap overhandigde op 20 juni, tijdens het 
eeuwfeest van AWVN, zijn eerste werkstuk aan op-
drachtgever minister Koolmees van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en aan een aantal coryfeeën 
uit de wereld van werkgevers, vakbonden en over-
legeconomie (zie pagina 9). 
Dat was om meer twee redenen geen toeval. Eén: 
Borstlap en Koolmees hebben de hoofdrolspelers 
in de overlegeconomie hard nodig om de arbeids-
markt te moderniseren. Twee: AWVN heeft zich de 
afgelopen jaren sterk gemaakt voor die modernise-
ring. Dat begon in 2014 met een aantal vooruitstre-
vende voorstellen, onder meer over de rechtspositie 
van de zzp’er, en in de jaren daarna door voortdu-
rend draagvlak te zoeken voor zulke ideeën – iets 
wat nu vaart lijkt te krijgen. 
Een en ander tekent de positie van de Algemene 
Werkgeversvereniging Nederland die honderd jaar 
geleden in het leven werd geroepen. De oprichting 
vormde een onderdeel van het afsluiten van de 
19de eeuwse sociale kwestie. Dankzij vakbonden, 
gewijzigd overheidsbeleid en progressieve werkge-
vers was de schrijnende armoede van de arbeidende 
klasse in 1919 grotendeels verdwenen. Sindsdien 
bestaat er een overlegeconomie waarvan verwacht 
mag worden dat zij ook de ‘moderne sociale kwes-
tie’ van de arbeidsmarkt zal oplossen. 
Op die arbeidsmarkt speelde AWVN honderd jaar 
lang een vooraanstaande rol, en AWVN is van plan 
die rol nog lang te blijven spelen. De meer dan dui-
zend bezoekers van het eeuwfeest – dat plaatsvond 
in theater Philharmonie in Haarlem, de stad waar 
de werkgeversvereniging van 1919 tot 2007 geves-
tigd was – hebben daar geen twijfel over.
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’s Middags stond er een lunch op het programma voor voormalige 
voorzitters, directeuren en andere big shots uit AWVN-heden en -verleden. 
Boven Guido van Woerkom, de huidige voorzitter van de Raad van 
Toezicht van AWVN, heet de aanwezigen op de VIP-lunch welkom.  
Op de achtergrond: Peter Paternotte, Arie Brienen, Jasper Hooykaas,  
Rob Prins, Geert de Bruin, Hans van der Steen, Fokko Keun,  
Jan Willem Menkveld, Cees van Woudenberg en Jeroen Elfers. 

Boven Twee voormalige algemeen directeuren van AWVN:  
Mees Hartvelt (links) en minister van Staat Sybilla Dekker. Op de 
voorgrond Lysbet Donders.

Links Guido van Woerkom in gesprek met oud-directeur Frans Versteeg 
en voormalig voorzitter Gijs van Reenen.

Het eeuwfeest werd afgesloten met een spetterend optreden van Roel van Velzen en zijn band. 
Het enthousiaste publiek deinde vrolijk mee!
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De toekomst van werken

Met de op de eeuwfeest gepresenteerde discussienota ‘In wat voor 
land willen we werken?’ wil de Commissie Regulering van Werk 
– onder leiding van Hans Borstlap – een brede discussie uitlok-
ken over de regels rond werk. Eind 2019 komt de commissie tot 
voorstellen voor een toekomstbestendig stelsel van regels in het 
arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit. Drie punten 
uit de nota, uitgelicht omdat die relevant zijn voor werkgevers.

1. Gelijk speelveld voor alle werkenden, ongeacht contract-
vorm Het aantal werkenden met een flexibele contractvorm  
(tijdelijk en zzp) ligt in Nederland beduidend hoger dan in 
andere Europese landen. Om te voorkomen dat dit de economie 
destabi liseert, is een gelijk speelveld voor alle werkenden nodig, 
ongeacht contractvorm. Nu is er nog sprake van grote verschil-
len in bescherming en rechtszekerheid tussen groepen werken-
den. De commissie-Borstlap stelt voor dat voor alle werkenden 
vergelijkbare arbeidsrechtelijke regels moeten gelden. Dat een 
breed, universeel fundament alle werkenden bescherming biedt 
in geval van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of ouderdom. 
Een gelijker speelveld zorgt ervoor dat kostenverschillen tussen 
verschillende contractvormen afnemen. Dit maakt het minder 
aantrekkelijk om op oneigenlijke gronden voor de minst geregu-
leerde en goedkoopste contractvorm te kiezen.

2. Opleiding en ontwikkeling niet vrijblijvend, doch noodza-
kelijk voor het wendbaar houden van de economie De wereld 
van werk verandert voortdurend. Om mee te kunnen komen in 
die veranderende arbeidsmarkt, is het noodzakelijk dat orga-
nisaties en werkenden wendbaar zijn. Daarvoor zijn opleiding 
en ontwikkeling essentieel. Het up-to-date houden van kennis 
en vaardigheden moet geen vrijblijvende opgave zijn, maar een 
verplicht onderdeel van de werkrelatie. Voor de werkgever moet 
het lonen om op deze manier in menselijk kapitaal te investeren 
en voor de werkende moet het lonen om te investeren in spe-
cifieke kennis en vaardigheden. De overheid kan erop toezien 
dat duurzame inzetbaarheid een speerpunt is voor de gehele 
beroeps bevolking in Nederland, ongeacht hun contractvorm.

3. Regels op het gebied van ‘werk eenvoudiger’ en met meer 
onderlinge samenhang Regels zijn nodig om de wereld van 
werk in goede banen te leiden. Het moet voor alle werkenden 
duidelijk zijn wat hun rechten en plichten zijn. Regelgeving is 
nu complex en de verschillende regels op het gebied van sociale 
zekerheid, arbeidsrecht en fiscaliteit sluiten vaak niet goed op 
elkaar aan. Er is meer samenhang nodig tussen de regels.

Wilt u meepraten over de toekomst van werken in Nederland? 
De commissie-Borstlap nodigt alle betrokkenen uit om hun 
visie hierop te geven via www.reguleringvanwerk.nl. U vindt 
de nota ook op de site van AWVN onder ‘Informatie’, zie: 
‘Waarom werkgeven werkt’.

Links Er kwamen veel prominenten uit de polder  
in theater Philharmonie in Haarlem langs om AWVN  
te feliciteren met haar honderdste verjaardag.  
Op de foto: SER-voorzitter Mariëtte Hamer,  
CNV-voorman Piet Fortuin en Hans de Boer,  
voorzitter VNO-NCW.

Rechts Franca van Helvert (Ahold) en Britt van 
den Bogaert (Rabobank), leden van Jong AWVN, 
discussiëren op het podium met de huidige en 
een voormalige minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Wouter Koolmees respectievelijk 
Aart-Jan de Geus. 

Links Algemeen directeur van AWVN Harry van de 
Kraats heet de bezoekers welkom. Op de eerste rij op 
de voorgrond onder anderen Han Busker, Aart-Jan de 
Geus, Niek Jan van Kesteren, Sybilla Dekker, Gijs van 
Reenen, Frans Versteeg, Guido van Woerkom, Arend 
van Wijngaarden, Mariëtte Hamer, Piet Fortuin, Hans de 
Boer en Hans Borstlap.
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Het geheugen van de polder

Beleidsmedewerker Geert de Bruin, die 
binnen de werkgeversvereniging zelf 
bekend staat als ‘het geheugen van AWVN’, 
verzorgde tijdens het eeuwfeest een 
korte presentatie over het ter gelegenheid 
van het honderdjarig bestaan door hem 
samengestelde jubileumboek ‘Geheugen 
van de polder’. 
Het boek bestaat uit zes delen, en behandelt 
in totaal vijftig verschillende onderwerpen. 
Het eerste deel schetst de arbeidsverhou-
dingen tot 1919: het jaar van oprichting van 
AWVN – in eerste instantie als Zaansche 
Werkgevers Vereniging (ZWV), maar nog 
voor het einde van 1919 Algemene Werkge-
versvereniging (AW-V). Aan de orde in het 
eerste deel komen o.a. de sociale kwestie, 
de macht van de vakbonden en ‘het rode 
gevaar’ en de oprichting van ZWV/AW-V. 

In de vijf delen vanaf 1919 die volgen passe-
ren vervolgens tientallen andere ‘snapshots 
van honderd jaar arbeidsverhoudingen’ de 
revue. Een greep uit die onderwerpen: de 
crisis in de jaren dertig, het (zo goed als 
mislukte) plan van aanpak, de Duitse bezet-
ting en de wederopbouw, de opkomst en 
neergang van de verzorgingsmaatschappij, 
de introductie van de 45-urige werkweek, 
de opmars van de vrouw op de arbeids-
markt en de ‘problemen’ die daarvoor eerst 
moesten overwonnen, de komst van gastar-
beiders, de teloorgang van de steenkolen-
industrie, de zogeheten brief van de negen, 
het akkoord van Wassenaar, het einde 
van de industriepolitiek, het begin van de 
flexibilisering, de Europese arbeidsmarkt 
anno nu, en de noodzaak om duurzaam-
inzetbaarheidsbeleid vorm te geven. 
Het boek geeft de lezers en passant een 
beeld van hoe AWVN in haar honderdjarig 

bestaan veranderde van een voornamelijk 
reactieve club tot de proactieve, 
vernieuwende, agenderende vereniging die 
zij nu is. 
Korte teksten, losse en begrijpelijke stijl, 
rijkelijk geïllustreerd: kortom, een boek dat 
u zeker zal interesseren. Niet verkrijgbaar 
in de boekhandel, wel voor alle leden – 
gratis – beschikbaar.

Na afloop van het eeuwfeest heeft elke 
bezoeker een exemplaar mee naar huis 
gekregen. Niet aanwezig geweest, maar 
wel lid van AWVN – en u wilt graag het 
jubileumboek ontvangen? Neem contact 
op met de AWVN-werk geverslijn,  
werkgeverslijn@awvn.nl, 070 850 86 05, 
of met uw eigen adviseur. De oplage is 
beperkt, dus geldt het aloude adagium: 
op=op! 
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Geert de Bruin in actie tijdens het eeuwfeest.

De ongeveer duizend bezoekers stonden in de vroege avond voor een 
moeilijke keuze: er vonden in drie zalen tegelijk korte optredens plaats. 
Naar welke gaan we? Of toch misschien eerst meer even kijken wat de 
food stations te bieden hebben?

Herman Pleij, emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde, ging tijdens 
z'n optreden op onnavolgbare wijze in op de Nederlandse identiteit.

Sopraan Laetitia Gerards weet klassieke muziek en het musicalrepertoire 
op weergaloze manier met elkaar te verbinden. Ze heeft niet alleen een 
prachtige stem, ze is ook een podiumperformer van formaat. 

Ellen Deckwitz, een van de leukste en grappigste dichters van Nederland, 
analyseerde met het publiek op ludieke wijze hoe gedichten een nieuwe, 
onverwachte wereld met een eigen logica kunnen oproepen. 

Optreden van Yori – singer-songwriter, winnaar van de Grote Prijs van 
Nederland, voormalig ‘3fm Serious Talent’.

Eric Vloeimans is een van de beste en bekendste jazztrompettisten van 
ons land. Hij trad op met de Cubaanse pianist Ramón Valle, die sinds 1997 
in Nederland woont. Met enorm veel energie spelen zij elke zaal plat, en 
dat gebeurde ook tijdens het eeuwfeest.


