
Enkele dagen na de bevrijding al werd de proclamatie ‘Aan de 
werkgevers en werknemers van Nederland’ op muren geplakt. 
Daarin de aankondiging van de komst van de ‘Stichting van den  
Arbeid’, een platform voor overleg tussen werkgevers en 
werknemers. De daadwerkelijke oprichting vond plaats op 17 mei. 
Reeds in de jaren dertig waren sociale partners in gesprek 
over toenadering. De bezettingsperiode had dat proces in 
een stroomversnelling gebracht; werkgevers en werknemers 
wilden verantwoordelijkheid nemen voor de wederopbouw van 
Nederland. Naast het geven van adviezen over sociaaleconomische 
vraagstukken, richtte de Stichting van de Arbeid zich van meet 
af aan op toekomstige ontwikkelingen en actuele kwesties in 
het overleg tussen sociale partners, met name op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. 

De periode na de oorlog kenmerkte zich door een centraal 
geleide loonpolitiek: de overheid stelde jaarlijks het percentage 
vast waarmee de lonen mochten stijgen. Vanaf de jaren 
zestig werd de roep van werkgevers en werknemers om meer 
verantwoordelijkheid en zeggenschap luider. Geleidelijk aan 
verschoof de verantwoordelijkheid voor de loonontwikkeling 
dan ook meer en meer van de overheid naar de sociale partners. 
Niettemin was nog geregeld sprake van overheidsingrijpen op 
loongebied, bijvoorbeeld in reactie op de oliecrisis van 1973 
en de economische crisis van begin jaren tachtig die gepaard 
ging met een ongekend hoge werkloosheid en vertraging in de 
economische groei. In 1982 werd het Akkoord van Wassenaar 
gesloten. Het akkoord bekrachtigde de verschuiving van de 
verantwoordelijkheid voor loonontwikkeling van overheid naar 
sociale partners.

De Stichting van de Arbeid vervulde ook in de jaren daarna een  
belangrijke rol bij het coördineren van de collectieve arbeids-
voorwaardenonderhandelingen op decentraal niveau in goede en 
vooral ook slechte economische tijden. Dat leidde in de loop der 
jaren tot een serie belangrijke aanbevelingen aan cao-partijen 
zoals in 1993 Een Nieuwe Koers, in 1996 Flexibiliteit en zekerheid 
en in 2002 Agenda 2002. De overgang van de 20ste naar de 
21ste eeuw ging gepaard met een economische en politieke 
omslag. De maatschappelijke onrust die daarvan het gevolg 
was, zette de verhouding tussen vakbonden en werkgevers 
respectievelijk de overheid op scherp. In 2004 resulteerde het 
vakbondsprotest tegen de pensioenplannen van het kabinet 
in een grote demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. 
Het daaropvolgende akkoord tussen kabinet en Stichting van de 
Arbeid bracht de rust weer terug.  
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Op 17 september 1997 ontvin-
gen de toenmalige voorzit-
ters van de Stichting van de 
Arbeid, Hans Blankert (VNO-
NCW, namens de werkgevers) 
en Lodewijk de Waal (FNV, 
namens de werknemers), de 
prestigieuze Carl Bertels-
mann-prijs. Deze prijs – thans 
de Reinhard Mohn-Preis – van 
destijds 300.000 D-Mark, 
werd toegekend door de Duit-
se Bertelsmann Stichting aan 
organisaties die innovatieve 
concepten en oplossingen 
aandroegen voor maatschap-
pelijke problemen. De Stich-
ting van de Arbeid viel de eer 
te beurt vanwege de unieke 
en succesvolle manier waarop 
werkgevers en vakbonden 
hadden overlegd over sociaal-

economische onderwerpen.  
In feite ging de prijs dus naar 
het Nederlandse poldermodel. 
De toekenning van de prijs 
was een enorme opsteker 
voor het sociaaleconomisch 
bestuursmodel. Begin jaren 
’90 verkeerde de Nederlandse 
economie in zwaar weer. De 
collectieve besluitvorming 
over de toekomst van de  
welvaartsstaat stond ter  
discussie in een kabinet,  
waarvan de politieke kleur in 
1994 in paars was gewijzigd. 
Het kabinet, voor het eerst 
sinds 1918 zonder confessio-
nele partijen, werd gevormd 
door VVD, PvdA en D66,  
en was niet op voorhand  
overtuigd van de verdiensten 
van het poldermodel.
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Met de Stichting van de Arbeid is na de oorlog een institutie in  
het leven geroepen die van grote betekenis is voor het gezamenlijk 
overleg van werkgevers, werknemers en overheid. Samen met 
de Sociaal-Economische Raad is met de Stichting van de Arbeid 
een architectonisch bouwwerk neergezet dat – tot op de dag van 
vandaag – van grote invloed is op het reilen en zeilen van  
de polder.

Vergadering van de Stichting van de Arbeid in 1954. Vierde van links  

(nog net zichtbaar): mr. F.H.A. de graaff – eerder secretaris van AWVN  

van 1920-1945. De graaff was, als voorman van het Centraal Sociaal  

Werkgevers Verbond (CSWV), namens de werkgevers voorzitter van  

de Stichting van de Arbeid van 1950 tot 1960. 


