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‘het verhaal Nederland’ zich afspeelt veran-
dert. Daarom moeten wij ons wapenen met 
nieuw sociaal beleid. Daar horen duurzame, 
toekomstbestendige afspraken bij voor een-
ieder die werkt en wil werken. Dat betekent 
dat er zekerheden moeten komen – inclusief 
een pensioenrecht – voor álle werkenden, 
dat de professionele ontwikkeling en het 
onderwijs goed moeten aansluiten op de 
(nieuwe, geflexibiliseerde) arbeidsmarkt en 
dat het draagvlak voor het sociaal beleid in 
Nederland moet verbreden. Want alleen op 
die manier kunnen ondernemingen de  
mondiale concurrentie aan – met vitale, 
breed inzetbare mensen. 

De contouren van dit nieuwe sociaal beleid 
presenteren wij, na consultatie van de denk-
tank, in dit manifest – dat voor alles een 
open uitnodiging is aan alle betrokken par-
tijen om hier op korte termijn de discussie 
over aan te gaan en voor nadere invulling te 
zorgen. Wij doen de volgende voorstellen.

Werken aan optimale flexibiliteit voor be-
drijven, gekoppeld aan nieuwe zekerheden 
voor alle werkenden in Nederland
•  Een uniforme basisregeling voor soci-

ale zekerheid voor alle werkenden, die 
voorziet in een uitkering bij werkloosheid, 
ziekte en arbeidsongeschiktheid.

•  Bovenop de AOW: een uniforme en  
verplichte basispensioenregeling voor  
alle werkenden.

•  Het transformeren van het sociaal beleid 

voor werknemers in sociaal beleid voor 
allen die op (semi-)continue basis  
voor de onderneming werken. 

•  Een code verantwoordelijk marktgedrag 
voor alle relevante sectoren waar nieuwe 
werkrelaties ontstaan doordat onder- 
nemingen werk uitbesteden aan (facili-
taire) dienstverleners en zzp’ers.

 
Werken aan de ontwikkeling van mensen  
en daarmee aan een duurzaam inzetbare, 
competente beroepsbevolking die borg 
staat voor kwaliteitsvolle en innovatieve 
diensten en producten
•  Een nationaal opleidings- en ontwikke-

lingsfonds voor alle werkenden.
• Stagerecht voor alle MBO-studenten.
•  Het ontwikkelen van bedrijfsgerichte op-

leidingen op lager en middelbaar niveau 
door middel van samenwerking tussen 
ondernemingen en ROC’s.

•  Inhoudelijk werk maken van talentma-
nagement, om daarmee de interne flexibi-
liteit van ondernemingen te vergroten en 
beter opgewassen te zijn tegen de externe 
flexibiliteit.

Werken aan nieuw werk in een sterk  
vergrijzend Europa met een structureel 
krimpende beroepsbevolking
•  De vorming van een netwerk van (grotere) 

ondernemingen dat de mogelijkheden van 
reshoring van productie van het buiten-
land naar Nederland in kaart brengt. 

•  De invoering van dienstencheques voor 

De economische crisis, de globalisering en 
de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied 
gaan niet aan het Nederlandse polderland-
schap voorbij. Ondernemers moeten zich 
aanpassen om te overleven en te kunnen 
blijven groeien. Daarbij wordt meer dan ooit 
om flexibiliteit en kwaliteit gevraagd, zeker 
daar waar het werk en banen betreft. Maar 
daarmee ontstaat ook een onrustbarende 
tweedeling op de arbeidsmarkt. Zo krimpt 
de groep die werk heeft met alle bijbeho-
rende zekerheden. En zo groeit de groep die 
misschien wel blijvend buiten de boot valt. 
Het onderwijs, de arbeidsvoorwaarden en 
ons pensioenstelsel bieden nog onvoldoende 
aanknopingspunten om die dreigende 
polarisatie te keren. Daarbij komt dat het 
vertrouwde stelsel van collectieve vertegen-
woordiging onder druk staat. Terwijl juist 
nu de mogelijkheden bestaan om nieuw 
perspectief voor iedereen aan te dragen, met 
name om de belangen van beide groepen 
op de lange termijn te kunnen verenigen 
in een inclusieve arbeidsmarkt van én voor 
iedereen.  
Tegen deze achtergrond doet AWVN een 
oproep om uit de impasse te komen. Een 
oproep om een nieuwe, verantwoorde weg 
naar groei in te slaan. Een groeipad dat 
past bij de kernwaarden van Nederland. 
Een verantwoorde mix van collectiviteit en 

individuele verantwoordelijkheid. Om deze 
oproep kracht bij te zetten heeft AWVN 
enkele nauw betrokkenen uit de wereld 
van werkgevers, werknemers en weten-
schap geconsulteerd in een klankbord-
groep, de Denktank Nieuw Sociaal Beleid. 
Op de korte termijn vragen bestaande en 
dreigende conflicten in bepaalde sectoren 
waardoor de arbeidsverhoudingen onder 
druk staan, om snelle en adequate oplos-
singen. Werkgevers en vakbonden moeten 
daarover nu intensiever dan gebruikelijk 
met elkaar in gesprek. Tegelijkertijd is het 
belangrijk dat alle toonaangevende par-
tijen in de polder – en zeker werkgevers- 
en werknemersorganisaties – de eigen 
toekomstagenda’s verder vormgeven en 
goed op elkaar afstemmen.
Op lange termijn – in de periode tot 2020 
– is nieuw en breed gedragen sociaal 
beleid in Nederland noodzakelijk. Dit 
manifest roept op het gesprek hierover 
al op korte termijn te openen. Gegeven 
de actualiteit zal dat niet gemakkelijk 
zijn, maar het is zeker mogelijk. Neder-
land heeft in de geschiedenis voor hetere 
vuren gestaan, heeft het internationaal 
ondernemerschap in de genen, is vanouds 
wendbaar en kan bogen op een traditie 
van collectiviteit, solidariteit en betrokken-
heid. Slechts het decor waartegen  

Samenvatting
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voerbaar zijn en zich in overleg verder 
kunnen ontwikkelen. De leden van deze 
Denktank Nieuw Sociaal Beleid1 hebben 
een aantal inspirerende bijeenkomsten 
achter de rug en op persoonlijke titel hun 
bijdrage geleverd aan de discussie. AWVN 
tekent uiteindelijk voor dit document, 
maar heeft daarbij dankbaar gebruik ge-
maakt van de inbreng van de denktank. 

Het manifest kan gezien worden als een 
oproep om gezamenlijk de mouwen op 
te stropen. Want het is een ambitieuze 
agenda. Gebruikmakend van de kracht 
en de schatkamers van Nederland willen 
wij op zoek naar nieuw elan én nieuwe 
zekerheden. Een nieuwe, verantwoorde 
weg naar groei.

Onze geschiedenis kent de nodige tegen-
slag, en daar zijn we altijd weer sterker uit 
gekomen. Zo is de succesvolle wederop-
bouw na de Tweede Wereldoorlog vooral 
te danken aan collectief inschikken en de 
handen uit de mouwen steken. De loonma-
tiging en arbeidstijdverkorting die sociale 
partners in 1982 overeenkwamen in hun 
Akkoord van Wassenaar besloeg amper een 
A4’tje, maar vormde wel de opmaat voor 
een indrukwekkend economisch herstel 
dat ook internationaal opzien baarde: een 
Dutch miracle. Nog geen decennium later 
riep Nederland het massale ziekteverzuim 
– met ruim 900.000 Nederlanders in de 
WAO – definitief een halt toe. En in de 
periode vanaf 2001 herstelden wij van de 
economische terugslag die samenhing met 
de ‘Internetzeepbel.’ 

Met die laaglandse veerkracht in gedachten 
is op initiatief van AWVN een denktank in 
het leven geroepen. De vraag die 
aan enkele nauw bij de materie 
betrokken deskundigen uit de we-
reld van werkgevers, werknemers 
en wetenschap werd voorgelegd, 
luidde: inventariseer de ideeën voor 
sociaal beleid met bijbehorende zeker-
heden dat past bij deze tijd. Vertaal die 
ideeën naar uitdagingen voor alle betrok-
ken partijen. Met als punt op de horizon: 
een ondernemend en sociaal verantwoord 
perspectief voor iedereen die werkt of  
werken wil. De ideeën moeten goed uit-

persoonlijke dienstverlening aan burgers, 
vooral thuiswonende ouderen.

Werken aan draagvlak voor deze veranderin-
gen door de innovatie van processen
•  Verkennen van mogelijkheden voor 

vernieuwing van de processen rond 
arbeidsvoorwaardenvorming en mede-
zeggenschap. Een mogelijkheid is om het 
cao-proces te splitsen in afspraken over 
een kortlopende loon-cao en afspraken 
over een op de middellange termijn ge-
richte investerings-cao waarin duurzame 

inzetbaarheid en duurzame flexibiliteit zijn 
opgenomen. Een andere mogelijkheid is 
om alle werkenden die duurzaam aan de 
onderneming verbonden zijn, te betrek-
ken bij de arbeidsvoorwaardenvorming en 
medezeggenschap. 

•  Nieuwe rolopvattingen voor betrokken 
partijen: ondernemingen die ook inclusief 
werkgeverschap, reshoring van produc-
tiewerk en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen omarmen en vakorganisaties 
die ook aandacht besteden aan individuele 
dienstverlening en coaching.

De wereldwijde economische crisis heeft 
Nederland stevig geraakt. Het herstel komt 
moeizaam op gang, de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid blijft daar fors bij achter. 
Ondernemers willen efficiënt blijven werken 
en vooral hun wendbaarheid vergroten. Veel 
soorten werkzaamheden verdwijnen door de 
verder oprukkende informatietechnologie. 
Het verdwijnen van werk op MBO-niveau 
bij de banken en verzekeraars is hier een 
voorbeeld van. En arbeid is steeds vaker een 
speelbal op de internationale vrijmarkt. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de schoonmaak 
en de land- en tuinbouwsector. In het licht 
van een ontluikend nieuw tijdperk, zijn dit 

begrijpelijke ontwikkelingen. Maar na zoveel 
jaar verzekerd te zijn geweest van voorspoed, 
voelt het nu wel alsof het tapijt onder ons 
wordt weggetrokken. En zeker daar waar 
werk verdwijnt. Want werk en de via een vas-
te baan georganiseerde zekerheden, bieden 
huishoudens en individuen houvast. Dit was 
tot dusver hét ticket voor maatschappelijke 
participatie. Verzekerd zijn van een vast inko-
men geeft in elk geval rust en vertrouwen. Tot 
in de diepste geledingen is de inrichting van 
onze samenleving en welvaartsstaat daarop 
gebaseerd.
Gelukkig kan Nederland tegen een stootje. ‘Ik 
worstel en kom boven’ is typisch Nederlands. 

1. Waarom dit manifest?
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niet alleen kennis produceert maar ook opti-
maal benut. De sleutelwoorden daarvoor zijn 
‘vernieuwingsvermogen’ en ‘wendbaarheid’ 
(responsiviteit). Het kabinet onderschrijft die 
conclusie. Het ziet het WRR-rapport enerzijds 
als een krachtig signaal om niet achterover te 
leunen en anderzijds als een ondersteuning 
voor al ingezet overheidsbeleid.6

Tegelijkertijd besteden de media momenteel 
uitgebreid aandacht aan de Nederlandse 
groeiperspectieven. Tussen de regels door 
valt te lezen dat er nu eindelijk eens bewe-
ging moet komen in het debat over de polder. 
De media stellen niet alleen de houdbaarheid 
van Nederland ter discussie, maar wijzen ook 
op de urgentie van aanpassing: ‘Wie wil  
(be)sturen moet tempo maken’.7

Nieuw evenwicht
De vakbonden zetten de duurzame eco-
nomische ontwikkeling van Nederland al 
langer hoog op de agenda. Met eigentijdse 
belangenbehartiging op het gebied van werk 
en inkomen willen zij die ontwikkeling ook 
krachtig ondersteunen. Bonden zoeken naar 
nieuwe wegen om ook jonge generaties 
werkenden aan zich te binden. Zij doen dit 
mede in het besef dat het beeld is gekanteld 
waar het gaat om de verdere ontwikkeling 
van de arbeidsmarkt. De ‘vaste baan voor 
iedereen’ wordt steeds meer een utopie. Een 
inclusieve arbeidsmarkt – met kansen en 
mogelijkheden voor iedereen – is echter wel 
degelijk haalbaar, zeker gezien de kracht van 
Nederland. 

In de aanloop naar het Sociaal akkoord wees 
een aantal grote ondernemingen uit het 
AWVN-netwerk op de noodzaak van een 
centrale visie op sociaal beleid van Neder-
land. Duurzaamheid moet volgens die visie 
het allesomvattende thema worden, niet 
alleen waar het gaat om ondernemen, leven 
en ontwikkelen, maar zeker ook wat betreft 
arbeidsverhoudingen en arbeidsrelaties.

Enkele jaren geleden hielden vakbonden 
en werkgevers gezamenlijk een pleidooi 
voor een nieuw evenwicht tussen markt en 
mensen, tussen flexibiliteit en perspectief en 
tussen groei en duurzaamheid.8 Dit manifest 
vormt de logische vervolgstap op dit pleidooi. 
Vakbonden en werkgevers hebben uiteraard 
hun eigen rollen en verantwoordelijkheden, 
maar ook veel gemeenschappelijk. Beide 
partijen hechten groot belang aan een duur-
zame ontwikkeling van de economie. Wat 
zoveel wil zeggen als: een positief klimaat 
voor een evenwichtige verdere ontwikkeling 
van mensen en bedrijven, wat uiteindelijk 
moet leiden tot meer economische groei en 
tot werk en inkomen voor iedereen.
Wat is hiervoor nodig? De melodieën in het 
groeidebat lopen uiteen, maar de grondtoon 
blijft overal dezelfde:
• anticiperen en snel reageren
• disbalansen herstellen
•  innovatief handelen in een innovatief 

klimaat
• duurzaamheid. 
Hierin klinkt door dat de houdbaarheid 

Dit manifest is onderdeel van de brede soci-
aaleconomische discussie die al langer loopt 
en waar veel partijen de afgelopen jaren hun 
steentje aan hebben bijgedragen. Zo blijken 
wij in Nederland veel meer dan elders last te 
ondervinden van negatieve wisselwerkingen 
tussen de woningmarkt, het bankwezen 
en het pensioenstelsel, waardoor vooral de 
binnenlandse bestedingen te laag blijven. 
Maar daar waar problemen typisch made in 
Holland zijn, moeten zij ook op Nederlands 
niveau – door enkele structurele aanpassin-
gen – kunnen worden opgelost.2

In 2013 kwamen sociale partners en overheid 
een Sociaal akkoord overeen met maatrege-
len die alle kenmerken van een hervormings-
agenda hebben. Op de korte termijn (tot 
2016) willen de sociale partners de negatieve 
binnenlandse spiraal doorbreken met een 
crisisaanpak in specifieke sectoren en regio’s. 
Op de middellange termijn (tot 2020) beplei-
ten partijen een nieuwe infrastructuur voor 
werk en inkomen met participatiekansen 
voor iedereen en evenwicht op de arbeids-
markt tussen flexibiliteit en zekerheid.3

Vertrouwen en perspectief
Betrokken partijen klinken daarbij eenstem-
mig: herstel van vertrouwen en perspectief 
zijn mogelijk, mits we de ernst van de situ-
atie onderkennen en de juiste maatregelen 

treffen. Nederland heeft daartoe in de kern 
alles in huis.4

Per saldo is er – zowel terug- als vooruitkij-
kend – geen reden voor somberheid. Neder-
land kent een rijke handelsgeschiedenis en 
heeft het ondernemerschap in de genen. En-
kele grote bedrijven, sectoren, toeleveranciers 
en ingenieursbureaus, vooral die actief zijn 
in de machinebouw, medische apparatuur, 
land- en tuinbouw, havens, voeding en wa-
terbouw, zijn wereldwijd vermaard en dragen 
substantieel bij aan de export. We beschik-
ken over een aansprekende kenniscultuur 
en een uitstekende digitale infrastructuur. 
Nog in 2012 stond Nederland na Noorwe-
gen, Australië en de VS vierde op de Human 
Development Index van de Verenigde Naties. 
En in 2013 is Nederland weliswaar een paar 
plaatsen gezakt op de ranglijst van meest 
concurrerende landen ter wereld, maar staat 
nog steeds in de top-10.5 Dit komt vooral 
doordat markten voor goederen concurre-
rend zijn, de infrastructuur uitstekend is, het 
overheidsbestuur adequaat functioneert en 
de arbeidsmarkt rustig is. Volgens de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) moet Nederland wel sneller inspelen 
op nieuwe omstandigheden om welvaart en 
welzijn veilig te stellen. Nederland moet zich 
ontwikkelen van een kenniseconomie naar 
een ‘lerende economie’, een economie die 

2. De brug slaan naar een nieuw perspectief
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Nederlandse vlag.9 Dit Hollands welvaren zien 
we subliem weerspiegeld in de schilderijen 
van de oude Hollandse meesters. Vandaag de 
dag vertalen we die trots op een eigentijdse 
manier. Kijk naar ons watermanagement. Zie 
hoe adequaat we toonaangevende brainports 
(zoals Eindhoven en Twente) en mainports 
(zoals de tweede Maasvlakte) uit de grond 
stampen. Zie hoe Nederlandse bedrijven op 
wereldschaal zaken doen. Wat in Nederland 
is uitgedacht, vindt soepel z’n weg over de 
grens. Met die typische Dutch approach: 
nuchter, doelgericht, efficiënt. Zuinigheid met 
vlijt. Waarin een klein land groot kan zijn. 

Wendbaar
Wie al zo lang en zo succesvol op wereld-
schaal werkt, is wendbaar, staat open voor 
nieuwe ontwikkelingen en kan uiteraard 
ook goed omgaan met mensen van velerlei 
slag en uiteenlopende culturen. Daar past 
geen arrogante inborst bij: we zijn juist groot 
geworden door ons telkens weer in te leven 
en aan te passen. We zijn ook altijd voor vrij-
handel geweest, want dat standpunt diende 
onze belangen. Onze talenkennis en toleran-
tie zijn legendarisch. Vanuit die optiek is het 
geen wonder dat we in de jaren zestig van de 
vorige eeuw onze grenzen openden voor bui-
tenlandse werknemers. Tot voorbij de laatste 
eeuwwisseling stond Nederland bekend als 
een land dat ruimhartig onderdak bood aan 
asielzoekers. Een land dat op wonderbaarlijke 
wijze de idealen van de koopman én de  
dominee wist te verenigen. 

Collectief
In dit dichtbevolkte land hebben we onze 
belangrijke zaken van meet af aan collec-
tief geregeld, zowel op economisch als op 
sociaal gebied. De oudste financiële han-
delsbeurs ter wereld werd in 1611 opgericht 
in Amsterdam. De allereerste voorloper van 
een vakbond, de vereniging van drukkers-
knechten ‘Door Eendragt ‘t Zaam verbon-
den,’ werd al in 1837 in Breda opgericht. We 
hebben nog steeds een van de beste pen-
sioenstelsels ter wereld. En nergens anders 
zijn er zoveel woningbouwcoöperaties als 
in Nederland. Er is een tendens tot indivi-
dualisering, maar die neemt niet weg dat 
het besef van het belang van het collectief 
nog diep in ons bewustzijn verankerd is.

Betrokken
In de wandelgangen mogen we graag mop-
peren op hoe het in ons land toegaat, als 
het erop aan komt juichen we voor ‘Oranje’. 
En die kleur staat voor meer dan het ko-
ningshuis en het Nederlands elftal alleen. 
We hebben ons hart verpand aan dit land 
en voelen ons betrokken bij de waarden en 
gemeenschapszin die het vertegenwoor-
digt. Diep in ons hart weten we dat zij een 
stevige basis vormen voor verdere ontplooi-
ing. Vervolgens nemen we de uiteindelijke 
regie over ons leven liefst zelf in de hand. 
De één is daarin wat ondernemender dan 
de ander, maar als puntje bij paaltje komt 
proberen we allemaal onnodige risico’s 
te vermijden. Voor welke uitdagingen we 

van het model dat ons tot in het hier en nu 
veel goeds heeft gebracht, inmiddels wel is 
verstreken. Wanneer we de situatie waarin 
we ons bevinden goed tot ons door laten 
dringen, moeten we erkennen dat de crisis, 
de ICT-revolutie en de internationalisering 
tezamen een grote impact hebben op de sa-

menleving. Steeds duidelijker tekent zich een 
waterscheiding af: dat wat was, komt nooit 
terug. Die constatering schept grote verant-
woordelijkheden. Wie zich betrokken voelt bij 
het vormgeven van het sociaal beleid van de 
toekomst, zal ook de brug moeten slaan naar 
een nieuw perspectief. 

Met meer dan vijftig miljoen reizigers per jaar 
mag Schiphol zich meten met de grootste 
Europese luchthavens. Menig Nederlandse 
vakantieganger vindt hier na een verblijf in 
een ver en zonnig land zijn thuishaven. Die 
thuiskomst gaat dan per definitie vergezeld 
van een typisch Hollands panorama: onder 
het witte wolkendek doemt een groen pol-
derlandschap op, doorsneden door wegen en 
waterpartijen. Dit is écht Nederland: alle per-
celen in het gelid, in een keurig aangeharkt 
patroon dat lijkt uitgedacht in de voltooid 
verleden tijd. Maar voor hetzelfde geld kun je 
stellen: ‘wat een samengebalde activiteit en 
energie op de vierkante kilometer!’
Nederland is een bedrijvig land. Al eeuwen-
lang. Het heeft zijn vooraanstaande positie 
in de wereld nooit in de schoot geworpen 
gekregen, maar altijd moeten bevechten. 
Allereerst door land te winnen uit water en 
veen- of moerasgrond en dit te bedijken en 
te bemalen zodat het niet meer overstroomt. 

Die generatieslang gewortelde waakzaam-
heid voor water doet wat met een volk: iets 
sociaals. Want achter de dijken wil je wel 
duidelijke afspraken over onderlinge solidari-
teit en bescherming, om maar niet te zeggen 
‘polderen.’

Internationaal
Onze unieke ligging aan een delta van 
belangrijke pan-Europese rivieren prikkelde 
onze internationale handelsgeest. Daarbij 
hebben we ons van meet af aan innovatief 
getoond. Zo was het een Hollandse tim-
merman die de krukas bedacht waarmee je 
de ronddraaiende beweging van een molen 
kon omzetten in een heen-en-weerbeweging 
voor een zaag. Zagen werd zo veertig keer zo 
efficiënt, waardoor de Verenigde Oost-Indi-
sche Compagnie (VOC) een schip in negen 
maanden kon bouwen, iets wat nergens 
anders ter wereld lukte. Niet veel later voer 
een derde van alle schepen ter wereld onder 

3. Een land van ambities
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model naar dat van contractpartners op uit-
eenlopende niveaus. Zo ontstaan ook steeds 
meer netwerken van individuele professio-
nals. In die nieuwe verbanden hangt veel af 
van goede communicatie en samenwerking. 
De persoonlijke employability en houding van 
de professional krijgen meer gewicht. Het 
(blijven ontwikkelen van) vakmanschap krijgt 
daarbij weer meer prioriteit. 
Voor zowel werkgeversorganisaties als vak-
bonden betekent dit een nieuwe oriëntatie 
op kerntaken, die alle elementen van ‘terug 
naar de basis’ in zich draagt. Wat betekent 
dit voor Nederland? Ons land bevindt zich 
nog steeds – qua inkomen, participatie en 
productiviteit – in de Europese top-5, maar is 
kwetsbaar voor schokken van buiten. Dat is 
de laatste jaren ook gebleken. De crisis is in 
Nederland extra verdiept door de bijzondere 
situatie op de woningmarkt en de relatief 
grote financiële sector met de bijbehorende 
kramp, mede als gevolg van strengere regel-
geving.

Bescheiden groei
In Nederland is de afgelopen jaren sprake 
geweest van hoog oplopende werkloosheid, 
terugval in de vraag naar werk en toename 
van het aantal werkzoekenden en flexwer-
kers. Jongeren en werklozen vinden steeds 
moeilijker een baan. De woningprijzen zijn in 
vijf jaar tijd met gemiddeld twintig procent 
gedaald, waardoor nogal wat huishoudens 
met hoge hypotheken ‘onder water’ staan. 
De woning- en hypotheekmarkten waren vijf 

jaar lang vrijwel immobiel. Er komt nu wel 
weer wat beweging in, maar de vraag is of 
dat voldoende is. Pensioenfondsen hebben 
niet alleen te maken (gehad) met dalende  
beleggingsinkomsten maar ook met  
strengere kapitaaleisen – waardoor nog 
steeds een groot aantal gepensioneerden 
op de nullijn staat of op de uitkering wordt 
gekort. Door dit alles lopen de binnenlandse 
bestedingen terug, moet de overheid bezui-
nigen en blijft er druk staan op de arbeids-
markt. Bovendien is de verwachting dat 
Nederland ook de komende jaren slechts  
een bescheiden groei kent.

Polarisatie groeit
Het is niet de eerste keer dat Nederland in 
zwaar weer verkeert. Maar na een vrijwel on-
afgebroken groei van de welvaart gedurende 
meer dan vijftig jaar, is dit wennen. Sterker: 
daar waar ankerpunten als werk, baan en 
huis wegvallen is sprake van een gevoel van 
onmacht. De onzekerheid over vast werk 
zorgt voor een klapstoelgevoel. En de pijn 
blijkt ongelijk verdeeld. Tussen jong en oud. 
Tussen arm en rijk. En tussen wie nog wel en 
wie niet meer meedoet. De polarisatie in de 
samenleving neemt daardoor toe. Vooral de 
ontevreden stem wordt uitvergroot, want 
juist deze vindt een dankbaar gehoor in de 
sociale media. In dit licht is het geen wonder 
dat ook het crisisgevoel zich lijkt te verdiepen 
en dat de drive om verder vooruit te willen af-
neemt. Breed gevoeld gebrek aan perspectief 
leidt tot een retro-tendens, een ‘hang naar 

staan, welke nieuwe wegen we inslaan, we 
dragen onze kernwaarden in de rugzak met 
ons mee. Solidariteit, bescherming, vertrou-
wen, dialoog, verbinding, gelijkwaardig-
heid, wendbaarheid en tolerantie zijn die 

onvervreemdbare kernwaarden. Ze zijn in 
ons collectief landschap verankerd en zullen 
dat blijven. Onze internationale oriëntatie en 
vindingrijkheid dragen we als handelsnatie 
vanzelfsprekend met ons mee.

4 .  Het decor verandert

In hoog tempo verandert nu het decor waar-
tegen ‘het verhaal Nederland’ zich afspeelt. 
Dat heeft uiteraard te maken met de eco-
nomische crisis. Maar ook met toenemende 
concurrentie op wereldschaal en het achter-
blijven van Europa op het wereldtoneel. Met 
de technologische revolutie. En met nieuwe 
generaties werkenden.
Wat dat laatste betreft: onder invloed van 
de ICT-technologie en internetmarkten 
zijn complete beroepsgroepen al enige tijd 
aan het verdwijnen en die ontwikkeling zet 
door. IT-gebonden ondernemingen maken 
een steeds groter deel van de economie uit. 
Daardoor neemt ook de ongelijkheid toe10. De 
levensduur van een beroep en een beroeps-
opleiding is voor het eerst in de geschiedenis 
korter dan een mensenleven – en ook deze 
trend zet door. 

Model kraakt
Het model van de arbeidsmarkt zoals we 
dat nu kennen is in ruim anderhalve eeuw 
ontwikkeld, vanaf de industriële revolutie tot 

en met de 20ste eeuw. Het is mede gedreven 
door het belang van ‘orde en rust in de tent’ 
en kent een vertrouwd patroon waarin veel 
gelijksoortig werk voorkomt. Het bijbeho-
rende systeem van vaste banen, functiewaar-
deringssystemen en cao’s zit goed in elkaar. 
Wijzigingen worden zorgvuldig afgewogen 
in een overlegmodel. Maar dit model kraakt, 
het model dat we nu hebben is te rigide om 
opgewassen te zijn tegen de sterk toege-
nomen dynamiek op de arbeidsmarkt. Het 
is ook duur en dreigt daarmee onhoudbaar 
te worden. Het werk wordt individueler, de 
betaling steeds meer resultaatafhankelijk. 
Vakbonden en ondernemingen zien dat het 
onder druk van marktontwikkelingen steeds 
moeilijker wordt om vast personeel in dienst 
te houden en de medewerkers basiszeker- 
heden te blijven verschaffen. 
Aan de andere kant groeit de behoefte bij 
veel werkenden aan meer regie op het eigen 
leven en de eigen werktijd. Er is een ontwik-
keling gaande waarin het accent verschuift 
van het traditionele werkgever/werknemer-
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overlegeconomie verder kan evolueren tot een 
draagvlakeconomie. Om dit alles bij de kop te 
kunnen vatten, komen we ook met – eerste 
– concrete ideeën voor de pijlers. Zo benoe-
men we de thema’s op sociaal gebied die de 
komende tijd om een antwoord vragen. 

WErkEN aaN oPtIMalE flExIBIlItEIt  
Voor BEDrIjVEN, gEkoPPElD aaN NIEuWE 
zEkErHEDEN Voor allE WErkENDEN
Traditioneel wordt zekerheid geboden via de 
vaste baan bij de werkgever, de in cao’s of 
arbeidsvoorwaardenregelingen vastgelegde 
arbeidsvoorwaarden, en het vangnet dat de 
overheid regelt. Dit stelsel sluit steeds minder 
aan op de realiteit. 
Werkgevers zien zich, onder druk van nieuwe 
concurrentie, de noodzaak tot bezuiniging 
en snel veranderende consumentenwensen, 
geplaatst voor lastige dilemma’s. Vaak is er 
geen andere keus dan werk afstoten of flexi-
biliseren. Het is dan ook geen wonder dat veel 
vast werk verdwijnt of wordt geflexibiliseerd. 
Voorheen scherp omlijnde rollen vervagen. De 
werkgever wordt steeds vaker opdrachtgever 
en daarmee contractpartner. De klassieke 
werknemer is vaker opdrachtnemer – veelal 
als zzp’er – of treedt als medewerker in dienst 
bij leveranciers. En steeds meer mensen wer-
ken in combiconstructies: deels in flexbanen, 
deels in een arbeidsovereenkomst en deels 

Hieronder schetsen we de contouren van 
nieuw sociaal beleid. Een voorzet, die op vier 
belangrijke pijlers stoelt:  
1.  optimale flexibiliteit voor bedrijven,  

gekoppeld aan nieuwe zekerheden voor  
de werkende

2.  investeren in de kwaliteit van de beroeps-
bevolking en duurzame inzetbaarheid van 
de werkende

3.  werken aan nieuw werk 
4.  werken aan draagvlak.
De vraag die bij dit alles voorop staat is: 
hoe creëren wij flexibiliteit bij bedrijven die 
snel moeten kunnen schakelen én nieuwe 
zekerheden voor werkenden gezien de snelle 
veranderingen en een dreigende tweedeling 
op de arbeidsmarkt? Het zekerstellen van 
een basispensioen voor alle werkenden ziet 
AWVN als een wezenlijk onderdeel van deze 
uitdaging. Verder doen we aanbevelingen om 
de vraag naar en het aanbod van werk duur-
zaam op elkaar te laten aansluiten door de 
beroepsbevolking verder te ontwikkelen. Dit 
is uiteraard van belang op alle niveaus. Maar 
ook werken aan nieuw werk, en faciliteiten 
en acties om werk voor lager opgeleiden te 
creëren en te behouden, krijgen in dit mani-
fest speciale aandacht. Ten slotte schetsen 
we de lijnen waarlangs we meer draagvlak 
voor alle veranderingen kunnen bereiken. Dit 
zijn ook de lijnen waarlangs de Nederlandse 

5.  Contouren van nieuw sociaal beleid
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vroeger.’ Wie geen direct profijt trekt uit het 
wegvallen van grenzen, is geneigd de hekjes 
om de eigen akker extra hoog op te trekken. 
Overigens is het een illusie te denken dat wij 
de ontwikkelingen op macro-economisch 
niveau kunnen stopzetten of vertragen. 
Maar er is zeker een modus te vinden die de 
belangen verenigt, een samenleving waarin 
niemand aan de kant staat. De ontdekkings-
tocht daarnaar gaat uiteraard gepaard met 
een verdelingsvraagstuk. Een goede verdeling 
van werk, rechten en plichten, beloningen en 
welvaart. 
Grote landen kunnen zich in dit soort geval-
len een forse investering van overheidszijde 
permitteren, een soort new deal om uit de 
impasse te komen. Maar Nederland is daar-
voor te klein, onze economie te open en de 
wisselwerking met het buitenland te groot. 

Verder is de speelruimte voor onze bestuur-
ders geringer dan ooit en heeft Europa te 
weinig mandaat voor een effectieve sociaal-
economische politiek. Het Sociaal akkoord 
zet met gerichte maatregelen op de korte 
termijn weliswaar een stap in de goede rich-
ting, maar maakt ook duidelijk dat er op mid-
dellange termijn meer nodig is. Feitelijk is het 
al vijf voor twaalf. De houdbaarheidsdatum 
van veel bestaande systemen is al zo goed 
als verstreken. Als reactie daarop schieten we 
verder in een kramp, en dat is wel het laatste 
wat we nu kunnen gebruiken. Die verlam-
ming zou echter niet nodig hoeven zijn als 
we er in slagen onze intrinsieke kracht terug 
te vinden en aan te boren. 

Duurzame afspraken
AWVN pakt met dit manifest de handschoen 
op. Het is handreiking om onze waarden 
nieuw leven in te blazen en tegelijk de kramp 
te doorbreken. Met duurzame afspraken die 
bedrijven meer flexibiliteit en nieuw perspec-
tief voor de lange termijn gaan bieden en 
zowel werkenden als diegenen die tijdelijk 
aan de kant staan, nieuwe zekerheden 
verschaffen. Afspraken om de kwaliteit van 
onze beroepsbevolking op het gewenste peil 
te brengen en nieuw werk te scheppen. Onze 
grote uitdaging is om de onvrede om te zet-
ten in constructieve energie, in een strategie 
die leidt naar zo’n nieuw, alom geaccepteerd 
werkmodel waar ieder z’n plek kan vinden en 
z’n bijdrage aan kan leveren. Energie om dat 
te realiseren is er volop.
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eigen werknemers geldt maar voor álle wer-
kenden. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde 
opleidingsfaciliteiten voor werknemers ook 
open komen te staan voor zzp’ers. Deze 
transformatie speelt in op de snel groeiende 
praktijk van (semi-)continue relaties tussen 
opdrachtgevers en (een deel van de) zzp’ers. 
Daarmee kunnen wij de scherpe randen van 
de flexibiliteit afschaven. Uiteindelijk zou 
het voor werkenden niet meer uit moeten 
maken onder welke juridische constructie zij 
hun werkkracht ter beschikking stellen.

• Code verantwoordelijk marktgedrag
Wij bevelen een code verantwoordelijk 
marktgedrag aan zoals nu al bestaat voor 
een deel van de facilitaire dienstverlening. 
Die code zou moeten gelden voor álle 
relevante sectoren waar nieuwe werkrela-
ties ontstaan tussen ondernemingen als 
opdrachtgever, (facilitaire) dienstverleners 
en zzp’ers als opdrachtnemers, de mensen 
(en hun vertegenwoordigers) die het werk 
doen en de intermediairs die als makelaars 
bemiddelen tussen opdrachtgevers en 
-nemers.

INVEStErEN IN DE kWalItEIt VaN DE 
BEroEPSBEVolkINg EN IN DuurzaME 
INzEtBaarHEID
De toekomst van Nederland – en feitelijk 
van heel Europa – is afhankelijk van de mate 
waarin we er in slagen onze voorsprong op 
het gebied van technologie en wetenschap 
te behouden en te vertalen in een hoog-

waardige maakindustrie en dienstensector 
die kwaliteitsvolle en innovatieve producten 
en diensten leveren die gemakkelijk hun weg 
vinden naar de wereldmarkt. Daar hebben 
we een zeer goed opgeleide, competente 
beroepsbevolking voor nodig. Dat betekent 
dat wij moeten investeren in de ontwikkeling 
van mensen.
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moeten 
elkaar op een soepele en verantwoorde ma-
nier blijven vinden. De vraag komt van onder-
nemingen die in staat zijn om nieuw werk te 
scheppen. Het aanbod moet hier goed op zijn 
afgestemd. Dat komt van de werkende die de 
gevraagde kwaliteit kan leveren, duurzaam 
inzetbaar is en zo ook de meeste kans heeft 
om werk en de bijbehorende zekerheden te 
verkrijgen en te behouden. Het onderwijs  
en de ondernemingen hebben hierin – ook 
gezamenlijk – een belangrijke verantwoorde-
lijkheid. Dit speelt met name op het decen-
trale niveau.
Vanzelfsprekend is een juiste match al lang 
niet meer. Routinematig hand- en hoofdwerk 
verdwijnen. Het minder routinematige, ana-
lytische en ‘interpersoonlijke’ werk neemt in 
verhouding toe. Het gevaar van erosie van 
middenbanen, als gevolg van een snelle 
opwaartse technologische ontwikkeling, ligt 
op de loer. Verder wordt steeds meer flexi-
biliteit verwacht. Het is steeds minder zeker 
welke kennis en vaardigheden nodig zijn 
voor het werken van morgen. Vergrijzing en 
ontgroening leiden ertoe dat mensen tot op 
hogere leeftijd (moeten) doorwerken. 

als zzp’er, terwijl tussen deze rollen ook nog 
eens frequent wordt gewisseld. Zo ontstaan 
er nieuwe werkrelaties tussen opdrachtge-
vers, gespecialiseerde opdrachtnemers (zoals 
facilitaire dienstverleners) en de mensen die 
het werk doen. Dat neemt niet weg dat alle 
partijen er belang bij hebben om de nieuwe 
relaties in nieuwe kaders te vatten en zo te 
verduurzamen en te bestendigen. Bedrijven 
hebben een legitieme en groeiende behoefte 
om de factor arbeid flexibel te kunnen inzet-
ten, maar zijn er niet op uit om hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid uit de weg 
te gaan en al evenmin om in te leveren op de 
kwaliteit van het bestelde werk. Werkenden 
en allen die willen werken (in welke juridische 
constructie dan ook) hebben een legitieme en 
groeiende behoefte aan nieuwe zekerheden. 
Beide belangen moeten elkaar kunnen vinden 
in het besef dat een gezonde arbeidsmarkt 
‘inclusief’ is, en dus als één geheel benaderd 
moet worden. Realisatie daarvan legt nieuwe 
verantwoordelijkheden op aan alle betrok-
ken partijen. Waar het gaat om het realiseren 
van enkele cruciale basiszekerheden, zijn de 
Nederlandse politiek, de overheid en de sociale 
partners primair aan zet. Ondernemingen én 
werkenden hebben er groot belang bij dat 
deze op centraal niveau worden geregeld. 

• Basisregeling sociale zekerheid
Wij bepleiten een uniforme basisregeling 
voor sociale zekerheid voor álle werkenden 
in Nederland die voorziet in een uitkering bij 
werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschikt-

heid. Daarbij moeten weloverwogen keuzes 
gemaakt worden tussen verplicht of vrijwil-
lig, privaat of publiek en tussen sparen of 
verzekeren. De nieuwe basisregeling moet 
naast beschermend ook activerend werken 
en dus stimuleren om aan de slag te gaan. 
Bij het ontwerp van dat nieuwe stelsel moet 
er een gedegen kosten/batenanalyse komen 
in termen van welvaartswinst, groei van de 
werkgelegenheid, stijgende arbeidsproducti-
viteit en een groter financieel draagvlak voor 
sociale zekerheid. 
SEO Economisch Onderzoek heeft in op-
dracht van AWVN onderzoek gedaan naar de 
voor- en nadelen van zo’n nieuw ontwerp.11

• Basispensioenregeling
Wij zijn voor één uniforme, verplichte ba-
sispensioenregeling voor alle werkenden in 
Nederland. Die bestaat uit twee treden: de 
omslaggefinancierde AOW zoals we die nu 
kennen, en een nieuwe basisregeling. Laatst-
genoemde is verplicht en zal collectief van en 
voor iedereen zijn, maar wordt op basis van 
kapitaaldekking gefinancierd. 
Als trede hier bovenop moet er voor werken-
den meer ruimte komen om individueel – al 
dan niet met hulp van werk en opdrachten 
verschaffende ondernemingen – op de 
private markt nog eens extra pensioen te 
sparen.

• Verbreding sociaal beleid ondernemingen
Wij willen bevorderen dat het sociaal beleid 
binnen ondernemingen niet alleen voor de 
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bedrijfsgerichte opleidingen op lager en 
middelbaar niveau creëren.

• Werk maken van talentmanagement
Wij willen inhoud geven aan de agenda 
voor talentmanagement. Een reëel per-
spectief op (nieuw) werk en (nieuwe) 
zekerheden is er alleen wanneer we daar 
ook serieus inhoud aan geven. Zo wordt een 
bedrijf slagvaardiger en een stuk onafhan-
kelijker van externe flexibele krachten wan-
neer het er in slaagt de interne flexibiliteit 
te vergroten. Talentmanagement moet 
daarom centraal komen te staan. In de 
arbeidsvoorwaarden willen we ruimte voor 
nieuwe arrangementen die erop gericht 
zijn om de inzetbaarheid van alle werken-
den te vergroten. Denk ook aan periodieke 
gesprekken op kruispunten in de loopbaan 
met mogelijke uitkomsten in de sfeer van 
promotie, demotie, ontwikkeling, mobiliteit 
en beloning.

WErkEN aaN NIEuW WErk
Europa kampt de komende decennia met 
een vergrijzende populatie en daarmee met 
een structureel krimpende beroepsbevol-
king. Een direct antwoord hierop hebben 
we nog niet gevonden. Zeker is dat we op 
zoek zullen moeten gaan naar nieuw werk 
en naar nieuwe werkgelegenheid op alle 
niveaus, dus óók aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt. Alleen door nieuw werk te 
creëren kunnen we dreigende verarming 
voorkomen.

• reshoring van productiewerk
We zien voordelen in het – zo mogelijk –  
terughalen van productiearbeid naar  
Nederland. Ons voorstel is om een netwerk 
te vormen van (grotere) ondernemingen die 
de mogelijkheden van reshoring van produc-
tie van het buitenland naar Nederland in 
kaart willen brengen.

• Dienstencheques
Een stelsel van dienstencheques voor per-
soonlijke dienstverlening aan burgers, vooral 
thuiswonende ouderen, biedt voordelen. Dit 
kan nieuw werk scheppen voor een grote 
groep van vooral laag opgeleiden aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt. We bevelen 
aan om te leren van ervaringen in het buiten-
land en van recent onderzoek (o.a. PWC) naar 
de mogelijkheden hiertoe in Nederland.

HoE BErEIkEN WIj DIt? WErkEN aaN 
DraagVlak Door INNoVatIE VaN  
ProCESSEN 
Flexibiliteit voor bedrijven koppelen aan 
nieuwe zekerheden voor alle werkenden 
is al een forse opgave. De focus leggen op 
de ontwikkeling van de beroepsbevolking 
gekoppeld aan het creëren van nieuw werk, 
is een minstens zo belangrijke. Nieuw sociaal 
beleid verenigt al deze zaken. Ze gaan name-
lijk onvermijdelijk hand in hand, maar zorgen 
met elkaar voor een complexe opdracht. 
We realiseren ons dat die alleen in hechte 
samenwerking met alle betrokken partijen 
uitgevoerd kan worden. Dit vraagt om krach-

Een productieve en hoogopgeleide 
beroepsbevolking bevordert nieuwe, ook 
internationale, investeringen. Investeren 
in jongeren is daarom een wezenlijke 
investering in de productieve capaciteit 
van morgen. Een leven lang leren – voor 
jong en oud – wordt steeds meer nood-
zaak. Bij het verbeteren van de aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt is het 
bovendien nodig om meer te differentiëren 
tussen onderkant, middensegment en bo-
venkant van de arbeidsmarkt. Met gerichte 
impulsen in het onderwijs en innovaties op 
de arbeidsmarkt willen we zorgen voor een 
goede aansluiting van de vraag naar en het 
aanbod van werk op alle niveaus. 
Het draait hierbij zowel om het benut-
ten van nieuwe mogelijkheden als om 
het verbeteren van bestaande interfaces. 
Snelle winst is te behalen met het verder 
vormgeven van de regionale arbeidsmarkt-
platforms. Hier wordt al sectoroverstijgend 
gewerkt aan de matching tussen vraag- en 
aanbod ‘om de hoek, dicht bij huis’ en aan 
het verbeteren van de aansluiting tussen 
het onderwijs en de regionale arbeids-
markt. Deze platforms kunnen gemakkelijk 
uitgroeien tot de door velen gewenste  
regionale mobiliteitscentra.  
Ons advies is dan ook: richt de beoogde  
35 arbeidsmarktregio’s met spoed verder  
in en maak daarbij gebruik van de ex-
pertise die voor het oprapen ligt. Benut 
de goede ervaringen met de bestaande 
platforms!

• Nationaal fonds opleiding en ontwikkeling
Er zou een leven-lang-lerenfonds moeten 
komen met ‘trekkingsrechten’ voor alle  
werkenden in Nederland. Doelstelling van 
een dergelijk fonds is om kennisveroudering 
te voorkomen en te repareren, kennis werk- 
plekonafhankelijk te maken en om het 
‘leven-lang-doorwerkenrisico’ af te dekken 
via een verplichte verzekering en/of spaar-
vorm. Een dergelijk nieuw nationaal fonds 
voor alle werkenden werkt ‘ontschottend’ 
binnen bestaande opleidingsfondsen (niet 
alleen voor werknemers, maar voor alle 
werkenden), tussen fondsen voor diverse 
sectoren onderling (intersectoraal i.p.v. sec-
toraal) en bevordert daarmee de mobiliteit 
op de arbeidsmarkt. Gebruik bij het ontwer-
pen van zo’n fonds de inzichten en ideeën 
van de WRR over individuele leerrechten en 
een transitiefonds naar Zweeds model.

• Stagerecht voor alle MBO-studenten
Wij willen een recht op stage voor alle 
MBO-studenten. Van belang is om in dat  
kader – in samenwerking tussen bedrijfs- 
leven, onderwijsinstellingen en de overheid 
– een nieuw arrangement te ontwikkelen  
dat werkt en rendeert.

• Bedrijfsgerichte opleidingen op lager  
en middelbaar niveau
Wij vinden het belangrijk dat er bedrijfs- 
opleidingen nieuwe stijl komen. Grote  
bedrijven en ROC’s moeten de handen  
ineen slaan en zo al op korte termijn 
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gever als opdrachtgever en de vakbond als 
belangenbehartiger kritisch bezien in hoe-
verre hun traditionele rollen nog aansluiten 
op de eigentijdse behoeften. Voor de onder-
neming betekent dit ook aandacht besteden 
aan inclusief werkgeverschap, het reshoren 

Wij realiseren ons dat we er met dit 
manifest en de uitnodiging om samen 
te werken aan het vormgeven van nieuw 
sociaal beleid, nog lang niet zijn. Actueel is 
bijvoorbeeld dat de arbeidsverhoudingen in 
bepaalde sectoren en bedrijven behoorlijk 
onder druk staan. Als AWVN zullen we het 
initiatief nemen om samen met vakorga-
nisaties de problemen aan te pakken. We 
zullen daartoe het overleg tussen werkge-
vers- en werknemersorganisaties op korte 
termijn intensiveren.

Dit manifest moet vooral gezien worden 
als een houtkoolschets van het nieuwe 
sociaal beleid. Bepaalde onderdelen vragen 
om nader onderzoek en onderbouwing. 
AWVN zal hier zelfstandig en binnen het 
ledennetwerk een vervolg aan geven. In alle 
fases van het proces achten we optimale 
afstemming op zowel centraal als decen-
traal niveau noodzakelijk. In elk geval is 
een zorgvuldige belangenafweging nodig 

om te komen tot geaccepteerde keuzes. 
Daarom willen wij – met dit manifest als 
tussenstap – samen met vakorganisaties 
het overleg over de lange-termijnagenda 
voortzetten. Wat ons betreft vindt er tege-
lijkertijd ook een brede maatschappelijke 
discussie plaats en mogen er vervolgens 
op politiek niveau afwegingen worden 
gemaakt.

Wij willen – met de contouren van het 
nieuw ontwerp in de hand – het speelveld 
met alle denkrichtingen en ideeën volledig 
in kaart brengen. Oriënterend. Inventari-
serend. ‘Vrij en onverveerd’. Alleen langs 
deze weg denken wij op een goede manier 
versnelling in het vernieuwingsproces te 
kunnen brengen. 

onze open uitnodiging is dan ook:  
denk mee, praat mee, doe mee!

Den Haag, oktober 2014
aWVN

6. Wat zijn de volgende stappen? 

tenbundeling en leiderschap. Maar ook 
om het lef om waar nodig kritisch naar de 
eigen inhoud, structuur, processen en rollen 
te durven kijken. 
Belangrijk is dat alle werkenden binnen 
een onderneming hun stem kunnen laten 
horen en hun invloed kunnen uitoefenen. 
Die vrije geluiden moeten zonder te deto-
neren kunnen leiden tot meer maatwerk, 
zowel op centraal, als op decentraal niveau. 
Dat geldt overigens ook voor de dynamiek 
achter de vertrouwde voorgevel van vele 
instituties en organen van vertegenwoordi-
ging, de ‘polder’. Willen wij onze traditione-
le overlegeconomie meer draagvlak geven 
(evolueren tot een ‘draagvlakeconomie’), 
dan moet al in de fase van de beleidsvor-
ming volop geïnvesteerd worden in een 
vruchtbare afstemming en interactie tus-
sen het centrale niveau (politiek, SER, STAR) 
en het decentrale niveau (ondernemingen 
en sectoren).

• Vernieuwing van de processen rond  
arbeidsvoorwaardenvorming en mede- 
zeggenschap
Wij pleiten ervoor om de ingesleten proces-
sen rond de vorming van arbeidsvoorwaar-
den kritisch tegen het licht te houden. Zo 
zou er bij het overleg over arbeidsvoor-
waarden voor bedrijven en sectoren (al dan 
niet in cao-verband) onderscheid gemaakt 
kunnen worden tussen een basale kortlo-
pende loon-cao, en een langer lopende, op 
de middellange termijn gerichte investe-

rings-cao. Die laatste focust dan op thema’s 
als duurzame inzetbaarheid en duurzame 
flexibiliteit. Die investerings-cao kan 
worden voorbereid op een werkconferentie 
waar – aan de hand van ondernemings- en 
arbeidsmarktontwikkelingen en metingen 
naar de kwaliteit van de arbeidsverhoudin-
gen – een gezamenlijke, toekomstgerichte 
agenda wordt opgesteld.
In dit licht willen wij tevens voorstellen om 
mogelijkheden te verkennen om alle wer-
kenden binnen de onderneming te betrek-
ken bij het proces van arbeidsvoorwaarden-
vorming en de medezeggenschap. Dus ook 
niet-georganiseerde werknemers, zzp’ers, 
en werknemers van facilitaire dienstver-
leners die vaak binnen het bedrijf werken. 
Momenteel wordt de ondernemingsraad 
verkozen uit de (afnemende) groep werkne-
mers met een vast arbeidscontract, wat kan 
leiden tot onderbelichting van de belangen 
van degenen die op een andere basis bin-
nen het bedrijf werken.  
Ons voorstel is om in dit kader te gaan 
experimenteren met nieuwe werkvormen 
zoals themabijeenkomsten en focus-
groepen en met nieuwe ondersteunende 
technieken, zoals large scale intervention en 
het cao-platform.

• Nieuwe rollen
Werkgevers(organisaties) en werknemers- 
(organisaties) zullen buiten de gebaande 
paden moeten durven treden. Succesvol 
nieuw sociaal beleid vereist dat de werk- 

van productiewerk en de code verantwoord 
marktgedrag, mede in het licht van het  
MVO- en triple P-beleid. Voor de vakbond 
betekent dit ook aandacht besteden aan  
individuele dienstverlening, financiële  
planning, loopbaanbegeleiding en coaching.
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