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Vooraf
Arbeidsverhoudingen zijn altijd in beweging. De afgelopen jaren hebben zich ontwikkelingen voorgedaan
die zich laten typeren als verschuivingen in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen werkgevers en
werknemers. Meer dan in het verleden het geval was, krijgen werknemers grotere verantwoordelijkheid,
meer zelfstandigheid en sturen zij steeds vaker zelf processen aan. Het zijn herschikkingen die ook gevol-
gen hebben voor werkgevers en leidinggevenden. 

Deze verschuivingen treden niet zomaar op. Ze spelen zich af in de context van een aantal dominante ont-
wikkelingen waar werkgevers en werknemers zich mee geconfronteerd weten. Binnen awvn is het afgelopen
jaar over deze thematiek een discussienota opgesteld die als titel Verschuivingen in arbeidsverhoudingen; op weg
naar wederkerig perspectiefmanagement had. Over deze nota is in de awvn-netwerken gesproken. Leden van de
netwerken is gevraagd of zij de geschetste ontwikkelingen herkennen. Klopt het beeld? De reacties van leden
zijn verwerkt in deze eindpublicatie die dezelfde titel heeft mee gekregen als de discussienota.

Op dit moment maken we, economisch gezien, een uiterst lastige periode door. Het is niettemin mijn vaste
overtuiging dat de in deze brochure geschetste beweging – van een evenwichtige en bij de tijd passende
 verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s over werkgever én werknemer – zich verder zal doorzetten. 

Ik breng deze brochure graag onder uw aandacht. 

Hans van der Steen
directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid AWVN
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Eigen verantwoordelijkheid
In het kader van arbeidstijdmanagement worden
afspraken gemaakt die aansluiten bij de dynamiek
van het arbeidsproces én die rekening houden met
door werknemers gewenste werktijden. Thuis- en
telewerken is een ander voorbeeld. Door het toene-
mende gebruik van internet en mobiele communi-
catie neemt de plaats- en tijdgebondenheid van
arbeid af en ontstaan meer mogelijkheden voor
thuis- en telewerken. Het is duidelijk dat dit een
groot beroep doet op de eigen verantwoordelijk-
heid van werknemers. Veel cao’s bevatten moge-
lijkheden om individuele keuzes te maken tussen
arbeidsvoorwaarden. De zogeheten cao à la carte
bestaat al langer, maar van recenter datum is de
total-cashbenadering. Daarbij wordt werknemers
gevraagd om een keuze in arbeidsvoorwaarden 
te maken, op basis van eigen inzichten, voorkeuren

en persoonlijke omstandigheden. Op het gebied
van  scholing en employability komen tal van afspra-
ken tot stand die erop zijn gericht om transities
van werknemers op de arbeidsmarkt te vergemak-
kelijken. De rode draad in dit soort afspraken is
dat de werkgever faciliteiten creëert maar dat het
vervolgens de eigen verantwoordelijkheid van de
werknemer is om van die faciliteiten gebruik 
te maken. Voorbeelden hiervan zijn afspraken over
een employabilitybudget of een investerings rekening. 

Megatrends
Deze verschuivingen spelen zich af in de context
van een aantal dominante ontwikkelingen waar-
mee werkgevers en werknemers zich geconfron-
teerd weten. Er is sprake van ‘zeven megatrends
die ons werk en werken op hun kop zetten’ en die
er deels de reden voor zijn dat er in het krachten-
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Samenvatting

In het arbeidsvoorwaardenoverleg komen steeds meer afspraken tot stand die er in de praktijk toe leiden
dat werknemers zelf het initiatief nemen en zelf keuzes maken als het gaat om werktijden, inzetbaarheid,
eigen ontwikkeling en beloningsbestanddelen. In toenemende mate weegt de eigen verantwoordelijkheid
van werknemers daarin zwaarder; er treden dus verschuivingen op in de verantwoordelijkheidsverdeling
tussen werkgevers en werknemers. Veel voorbeelden getuigen daarvan.
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veld waarin werknemers en werkgevers opereren,
op het gebied van de verantwoordelijkheid her-
schikkingen en positieveranderingen plaatsvinden. 

Flexicurity
Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen,
loopt een nationale discussie over f lexicurity.
Ondernemingen staan onder voortdurende druk
om producten en diensten aan te passen aan 
snel veranderende omstandigheden. In een bedrijf
dat in business wil blijven, moeten werknemers
voortdurend nieuwe vaardigheden verwerven.
Ondernemingen vragen werknemers hierin mee 
te gaan.
Tegelijkertijd zijn werknemers zich ervan bewust
dat ondernemingen zich tegenwoordig vrijwel per-
manent in herstructureringsprocessen bevinden.
Bescherming van functies is niet meer aan de orde.
Werknemers zijn op zoek naar nieuwe zekerheden
die ervoor zorgen dat zij aan het werk kunnen blij-
ven. Die nieuwe zekerheden overstijgen hun speci-
fieke functie en verzekeren een veilige overgang
naar nieuw werk.
Flexicurity is de beleidsstrategie die enerzijds de
flexibiliteit van ondernemingen en anderzijds de
zekerheid van werknemers (werk- en inkomens -
zekerheid) ondersteunt. In het flexicuritymodel
staat, in plaats van baanzekerheid, werkzekerheid
(employability) centraal. Werkzekerheid wordt onder
meer bevorderd door investeringen van werkgevers
en werknemers in levenslang leren.

Wederkerig perspectiefmanagement
Het is duidelijk dat de beweging naar meer eigen
verantwoordelijkheid tot andere arrangementen
tussen werknemers en werkgevers leidt. Dat is ook
de opvatting van awvn. 

awvn volgt de ontwikkelingen op het gebied van
arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden
nauwgezet en heeft gepoogd een scherper beeld te
krijgen van de ontwikkelingen op dit gebied.
Daarbij is de focus gericht op het thema (gewenste)
verschuivingen van verantwoordelijkheden tussen
werkgevers en werknemers. awvn is van mening
dat in toekomstige arbeidsvoorwaardelijke arrange-
menten de verschuiving naar meer verantwoorde-
lijkheden van werknemers nog meer vorm moet
krijgen. En dat onder het motto van wederkerig
 perspectiefmanagement. Deze arrangementen hebben
kans van slagen, als eruit blijkt dat werkgevers en
werknemers op elkaar zijn aangewezen, bij elkaar
betrokken zijn en dus oog hebben voor elkaars
belangen. Wat awvn betreft kan en moet dat tot
een zakelijk evenwicht tussen partijen leiden. Een
evenwicht waarin de zorgplicht van werkgevers
minder en de eigen verantwoordelijkheid van
werknemers meer doorklinkt. Wederkerig perspec-
tiefmanagement benadrukt niet zozeer de tegen-
stelling, maar veel meer het gezamenlijke belang
dat werkgevers en werknemers hebben.

Vraagstukken
De beleidsinzet van awvn is erop gericht deze ont-
wikkeling naar meer eigen verantwoordelijkheid
voor werknemers verder gestalte te geven. 
Voor werknemers noch werkgevers is dat altijd
even gemakkelijk. Deels heeft dat te maken met
complicerende wet- en regelgeving die de gewenste
ontwikkeling bemoeilijkt. Deels heeft het te maken
met gedragsattitudes van werknemers en werk -
gevers. Werknemers moeten zich bewust zijn dat
zij in toenemende mate worden aangesproken 
op eigen verantwoordelijkheden. Zij moeten zich
verdiepen in de risico’s die zij lopen in de verschil-



lende levensfasen en vervolgens keuzes maken. Dit
vraagt om een mentaliteitsverandering bij zowel
werknemers als werkgevers. Werknemers moeten
er minder dan voorheen op vertrouwen dat de
werkgever wel zal bijspringen als het fout gaat.
Werkgevers moeten minder dan voorheen 
de klassieke verzorgingsrol op zich nemen. 
Veel van de verschuivingen in de verantwoordelijk-
heidsverdeling tussen werkgevers en werknemers
en de keuzes die daarin worden gemaakt, zouden
gericht moeten zijn op het bewerkstelligen van 
een meer zakelijk evenwicht tussen partijen.
Kernbegrippen zijn werknemers- en werkgevers -
betrokkenheid, gezamenlijke verantwoordelijk-
heid, wederzijds vertrouwen. Vertrouwen is van
groot belang. Zonder vertrouwen geen verande-
ring. Vertrouwen speelt op alle niveaus, maar in
het bijzonder op het niveau van de onderneming. 
Vertrouwen kweken is weerbarstige materie. 
Hoe realiseer je vertrouwen? Hoe betrokkenheid 
te realiseren? Welke arrangementen horen hierbij? 

Dit zijn vragen die een oplossing behoeven. En
gesteld dat verzakelijking van de relaties tussen
werknemer en werkgever noodzakelijk is, dan ligt
het voor de hand dat er ook krachten zijn die
gericht zijn op het krampachtig vasthouden aan
zekerheden. Hoe deze krampachtigheid te door -
breken?
De verschuiving in de verantwoordelijkheids -
verdeling tussen werkgever en werknemer zou
minder gekarakteriseerd moeten worden door
tegengestelde belangen, en veel meer door een
gezamenlijk belang. Concreet is de vraag aan de
orde hoe ondernemingen – gezien de omstandig-
heden  waarin zij opereren – deze verschuiving
kunnen helpen versterken. Wat betekent dat voor
het hr-beleid, en afgeleid het arbeidsvoorwaarden-
beleid? Kunnen ondernemingen (vertegenwoordi-
gers van) werknemers (vakbonden/ondernemings-
raad/personeelsvertegenwoordiging) meekrijgen?
En is de cao het geëigende voertuig voor de nieu-
we arrangementen? 
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awvn volgt de ontwikkelingen op het gebied van
arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden
nauwgezet en heeft, mede op basis van de SER-
 analyse, gepoogd een scherper beeld te krijgen van
de ontwikkelingen op dit terrein. Een projectgroep
– bestaande uit bureaumedewerkers van awvn,
aangevuld met een vertegenwoordiger van VNO-NCW1

– richtte de focus op het thema (gewenste) ver-
schuivingen van verantwoordelijkheden tussen
werkgevers en werknemers. 

In het krachtenveld waarin werkgevers, werk -
nemers en overheid opereren vinden voortdurend
herschikkingen plaats. In termen van meer of
 minder verantwoordelijkheden leiden deze tot
steeds weer andere posities. De laatste decennia
staan de herschikkingen in het teken van meer
 verantwoordelijkheden toebedelen aan/nemen
door werknemers. Ze zouden, in termen van zeker-
heid en flexibiliteit, tot andere balansen moeten
leiden. In de projectgroep is gesproken over deze
nieuwe, volwassen arbeidsrelaties tussen werkge-
ver en werknemer. 

In Nederland vindt over dit onderwerp – dat er in
de praktijk toe leidt dat er andere arrangementen
in arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden
ontstaan tussen werkgevers, werknemers en over-
heid – een debat plaats dat met de wrr-publicatie 

1 De projectgroep bestond uit: Hans van der Steen, Monica Wirtz, 
Henk Wassing, Marijn van Manen, Dirk Joosse, Maurice Rojer, 
Geert de Bruin (allen awvn), Alfred van Delft (vno-ncw).

Inleiding

In 2006 publiceerde de Sociaal Economische Raad (ser) het rapport Welvaartsgroei door en voor iedereen. De
ser ontvouwt in dit sociaal-economische advies voor de middellange termijn een beleidsstrategie die ertoe
moet leiden dat de verzorgingsstaat zich, in een expanderende wereldeconomie, ontwikkelt tot een active-
rende participatiemaatschappij.
De ser benadrukt het belang van productiviteitsgroei en spreekt van herijking van het sociaal-economisch
bestel. Een meer ondernemende cultuur, met een sociaal-zekerheidsstelsel dat de inkomenszekerheid
garandeert en de arbeidsparticipatie bevordert, is gewenst. De ser hecht grote waarde aan sociale innova-
tie en dynamische arbeidsverhoudingen. 
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Investeren in werkzekerheid uit 2007 een stevige impuls
kreeg. Hoofdstuk 3 gaat nader op dit debat in.

awvn heeft de sterke overtuiging dat deze nieuwe
of gewijzigde arrangementen in arbeidsverhou -
dingen en arbeidsvoorwaarden kans van slagen
hebben, als uit die arrangementen blijkt dat werk-
gevers en werknemers op elkaar zijn aangewezen,

\\

bij elkaar betrokken zijn en oog hebben voor
elkaars belangen. In dit verband wordt in de nota
gesproken over wederkerig perspectiefmanagement.
Wat awvn betreft kan en moet dat tot een nieuw
zakelijk evenwicht tussen partijen leiden. Een
evenwicht waarin de zorgplicht van werkgevers
minder en de eigen verantwoordelijkheid van
werknemers steviger doorklinkt. 

Verantwoordelijkheidsverdeling
Volgens de Sociaal Economische Raad heeft het
toekomstige stelsel van werk, scholing en inko-
men tot doel dat mensen (werkgever, werknemer,
burger) – ondersteund door de samenleving – zelf
meer verantwoordelijkheid kunnen dragen voor
de inrichting van hun eigen leven, voor de eigen
arbeid, voor de (samenwerking binnen de) onder-
neming en voor de (cohesie in de) samenleving.
Naast zorg voor een maatschappelijk verantwoor-
de inkomensbescherming (die mede betrekking
heeft op de bestrijding van armoede), dient het
stelsel faciliteiten te bevatten waardoor mensen
meer  risico’s kunnen en willen nemen en gemak-
kelijker van baan veranderen, en waarmee zij
vanaf de beroepsgeschikte leeftijd worden onder-
steund om zich in positie te houden op de arbeids-
markt.
Ondernemend gedrag en ondernemerschap van werk-
nemers heeft volgens de raad te maken met hun
bereidheid om te investeren in het ontwikkelen
en in stand houden van hun kennis, compe -
tenties en vaardigheden. En om in dit opzicht
ook risico’s te nemen. 
De raad dringt erop aan te komen tot een heldere
verdeling van verantwoordelijkheden tussen de
betrokken actoren. Daarbij moet er een balans

zijn tussen de eigen verantwoordelijkheid van
werknemers/burgers en de verantwoordelijkheid
van de werkgever en de overheid om te stimule-
ren en te faciliteren. Ook moet er een evenwicht
zijn tussen rechten en plichten: naarmate active-
ring concrete perspectieven (en trajecten) biedt,
zijn meer verplichtingen gerechtvaardigd.
Het investeren in menselijk kapitaal is volgens 
de raad een gezamenlijke verantwoordelijkheid,
ook in financiële zin, van uiteenlopende actoren
(burger, werknemer, werkgever, overheid).
Uitgangspunt is dat in eerste instantie de primai-
re verantwoordelijkheid bij het individu en de
werkgever ligt. Vervolgens vindt er een geleidelij-
ke verschuiving plaats van de verantwoordelijk-
heid van het individu naar de collectiviteit, naar-
gelang de (arbeidsmarkt)positie van de werkne-
mer of de werkzoekende (uitkeringsgerechtigde);
van eenzelfde verantwoordelijkheidsverschuiving,
van de werkgever naar de collectiviteit, is sprake
als re-integratie niet meer mogelijk is. De precie-
ze invulling van de verantwoordelijkheidsverde-
ling is afhankelijk van de fase waarin de betrok-
kenen verkeren (preventie werkloosheid; leven
lang leren; re-integratie van werkzoekenden en
uitkeringsgerechtigden).
(Bron: ser, Welvaartsgroei door en voor iedereen, 2006)
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Binnen het project heeft – op basis van awvn-data-
overzichten – een exercitie plaatsgevonden die als
doel had na te gaan in welke mate verschuivingen
in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen werk-
gevers en werknemers daadwerkelijk optreden.
Zijn er met andere woorden voorbeelden in de
praktijk van ondernemingen en bedrijfstakken
waar de verschuivingen zichtbaar zijn of worden? 
Die blijken er op tal van terreinen te zijn. Soms
zijn deze verschuivingen zeer substantieel, bijvoor-
beeld op het terrein van arbeidstijdmanagement
en employability. 

Soms gaat het eerder om voorzichtige pogingen –
bijna op de tast – om de verantwoordelijkheidsver-
deling te veranderen, bijvoorbeeld op het terrein
van gezondheid. Hoofdstuk 4 geeft het resultaat
van deze analyse weer. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van trends en 
ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeids-
verhoudingen en de daarin optredende verschui-
vingen. 
In hoofdstuk 5 staat een aantal punten centraal
die zich voor discussie lenen.
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Digitaler
Onder invloed van de ict vinden aanpassingen plaats
van organisatiestructuur, bedrijfsvoering en manage-
mentstijl. De aard van het werk verandert en daar-
mee ook de wijze van leidinggeven. 
Van belang voor het verschuiven van verantwoorde-
lijkheden zijn met name de implicaties van thuiswer-
ken/telewerken. Thuiswerken doet een groot beroep
op de eigen verantwoordelijkheid van werknemers
en leidt ertoe dat managers een andere manier van
leidinggeven moeten ontwikkelen. De rode draad is
hier het onderlinge vertrouwen tussen werkgever en
werknemer. Het vertrouwensvraagstuk wint in
moderne arbeidsrelaties dan ook sterk aan belang.

Grenzelozer
Mondialisering – het proces van wereldwijde
 economische integratie en van verregaande schaal-
vergroting – betekent voor veel ondernemingen
dat zij steeds meer over de grenzen heen opereren.
Deze grenzeloosheid leidt tot een arbeidsmarkt 
die meer en meer internationaal wordt. 
Ook  tussen organisaties vervagen grenzen, 
en  binnen organisaties worden functies steeds
 diffuser. 
In dit verband speelt de thematiek van flexibilise-
ring, de vervagende scheiding tussen werk en privé
en veranderingen in de arbeidstijden (verruiming).
Dit alles heeft consequenties voor de arbeidsvoor-
waarden en de arbeidsverhoudingen. 
De vervagende scheiding tussen werk en privé
manifesteert zich in het bijzonder bij het tele -
werken/thuiswerken. 

Ontwikkelingen

De verschuivingen van verantwoordelijkheden tussen werknemers en werkgevers is, als het om arbeids -
verhoudingen gaat, een favoriet gespreksthema. Van der Heijden en Bochhah behandelen een groot aantal
sociale en maatschappelijke ontwikkelingen die de discussie hierover voedt2. De projectgroep heeft daarbij
stilgestaan. Hierna volgt een beschrijving van trends die, naar het oordeel van de projectgroep, van invloed
zijn op de verschuivingen in verantwoordelijkheden tussen werkgevers en werknemers3. In sommige geval-
len doen de verschuivingen zich zeer nadrukkelijk voor, in andere gevallen minder.

2 Hans van der Heijden en Saliha Bochhah, De werkelijkheid van morgen;
zeven megatrends die HRM op z’n kop zetten, 2006 (Kluwer).

3 Vergelijk Maurice Rojer, ‘Zetten de hrm-megatrends door in het cao-
overleg?’, in: Praktijkblad arbeidsvoorwaarden, nr. 1/2 – 2008.
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Pluriformer
Kenmerkend voor het personeelsbestand is dat die
steeds diverser van samenstelling is. Veel segmente-
ringen zijn mogelijk: man/vrouw, kostwinner/twee-
verdiener, jong/oud, allochtoon/autochtoon, vol -
tijders/deeltijders. De pluriformiteit komt op vele
manieren tot uitdrukking (allochtonenbeleid,
ouderenbeleid, verhouding vast/flexibel). Hoewel
nog niet iedereen  daarvan overtuigd is, blijkt uit
veel onderzoeken dat pluriformiteit het zakelijk
belang van onder nemingen dient. 
Vooral het fenomeen van de zelfstandige zonder
personeel (zzp’er) is hier van belang. De opkomst
van de zzp’er is een uiting van nieuwe arbeids -
verhoudingen/nieuwe contractvormen en past in
de trend van individualisering en flexibilisering. 
Steeds meer mensen moeten zelf keuzes maken 

om werk en privé goed te kunnen combineren en
willen niet afhankelijk zijn van een werkgever en
de daaruit voortvloeiende beperkingen van een
dienstverband. Ook ondernemingen hebben
behoefte aan flexibiliteit: in productieprocessen en
in de organisatie en het aanbod van arbeid. 

Onzekerder
In het domein werk, inkomen en sociale zekerheid
doen zich bij uitstek verschuivingen voor in de
posities die werkgevers en werknemers innemen
en de daarbij behorende verantwoordelijkheden.
Voor werknemers is er onzekerheid over het hou-
den of krijgen van een baan en behoud van inko-
men. Vanuit concurrentieoverwegingen opteren
werkgevers voor flexibiliteit. Belangen lopen soms,
maar zeker niet altijd synchroon. 

Zeven megatrends
Van der Heijden en Bochhah beschrijven in hun
boek De werkelijkheid van morgen; zeven megatrends
die HRM op z’n kop zetten zeven ontwikkelingen die
grote invloed hebben op hrm.
Digitaler. Informatietechnologie heeft een toe -
nemende invloed op de productieprocessen en op
de dienstverlening, en dus ook op (de organisatie
van) het werk.
Grenzelozer. Niet alleen de grenzen in de wereld
 vervagen, ook die tussen werk en privé en tussen
bedrijfs- en arbeidstijden.
Pluriformer. De samenstelling van de bevolking, 
en dus ook de beroepsbevolking of het personeels-
bestand, wint aan pluriformiteit. Daarbij gaat 
het niet alleen om diversiteit van de (beroeps) -
bevolking, maar ook om opleidings niveau en 
de huishoudens van werknemers. Steeds vaker

bestaan die uit zogeheten anderhalf- of twee -
verdieners.
Onzekerder. Er ontstaan meer en nieuwe onzeker -
heden. Denk aan veranderende product- en/of
arbeidsmarkten, de hervorming van de sociale
zekerheid en de verschuiving van baan- naar 
werkzekerheid.
Verantwoordelijker. Er ontstaat een bredere opvat-
ting over de verantwoordelijkheden van organisa-
ties; de ontwikkeling naar maatschappelijk verant-
woordelijk ondernemen.
Vitaler. De (beroeps)bevolking wordt ouder en blijft
langer vitaal. De gezondheid van werknemers
wordt belangrijker.
Ondernemender. Van verzorging naar participatie: 
de overheid laat bedrijven en werknemers meer
hun eigen verantwoordelijkheid en meer initiatief
nemen.



Op weg naar wederkerig perspectiefmanagement

15

In het hr-beleid en het arbeidsvoorwaardenbeleid
komen met zekerheid en onzekerheid samenhan-
gende onderwerpen terug als employability, sociale
plannen, verzekering bij ziekte en arbeidsonge-
schiktheid. Dit zijn onderwerpen waar wederzijdse
verantwoordelijkheden steeds opnieuw ter discus-
sie staan, mede doordat de terugtredende overheid
meer verantwoordelijkheden bij werkgevers en
werknemers legt.

Verantwoordelijker
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een
belangrijk issue. Ondernemingen presenteren zich
transparant naar alle stakeholders, ook naar mede-
werkers. Het gedrag van de medewerker moet pas-
sen bij de externe uitstraling van de onderneming.
Hier ligt een verbinding met de invulling van wat
werkgevers- en werknemersbetrokkenheid heet en de
invulling van het psychologisch contract.

Vitaler
In bedrijven wint aandacht voor de gezondheid
van werknemers aan belang. Het arbeidsvoorwaar-
denoverleg leidt steeds vaker tot afspraken die zich
laten rangschikken onder het predicaat vitaal hou-
den van werknemers. Er is een ontwikkeling gaande
van health protection naar health promotion en health
management. Aanknopingspunten zijn onder meer
gelegen in kwesties rond leefstijl/beweging en
 langer werken.

Ondernemender
Werkgevers vinden het belangrijk dat werknemers
meer betrokken zijn bij de onderneming (onder -
nemende werknemer). Hier liggen verbindingen met
onderwerpen als individuele prestatie en beloning,
employability, competentieontwikkeling, medewer-
kertevredenheid en -betrokkenheid en individuele
keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden. 





Op weg naar wederkerig perspectiefmanagement

17

Wederkerig risicomanagement
Evers en Wilthagen ontvouwen een interessant
 perspectief6. Werkgevers en werknemers moeten 
de onzekerheden en risico’s die bij de huidige tijd
horen, als uitdagingen zien. Zij moeten oog heb-
ben voor elkaars problemen en allebei bijdragen
aan het managen daarvan. Dat pakt aanzienlijk
positiever uit. Zij noemen dat wederkerig risico -
management. 

Vanuit dit managementperspectief kunnen werk -
gevers en werknemers nieuwe gemeenschappelijke
belangen ontdekken en daarmee komen tot een
nieuwe invulling van risicoaanpak en risicoverde-
ling bij economische en arbeidsmarktvraagstukken.
Toegepast op de hrm-agenda moet wederkerig risi-
comanagement leiden tot meer aandacht voor per-
formancemanagement en productiviteit, en voor
opleiden en scholen (meer en anders). Uiteindelijk
moet een samenhangende visie op aanstelling,
doorstroom en ontslag ontstaan, zo zeggen zij.
Het perspectief van Evers en Wilthagen past bin-
nen opvattingen over de activerende participatie-
maatschappij zoals de ser die heeft beschreven in
het eerder genoemde advies.
In een samenvattend betoog kenschetst De Gier7

de participatiemaatschappij als onafwendbaar en
voor een belangrijk deel al als werkelijkheid. 

Wederkerig perspectiefmanagement

In 2007 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) het rapport Investeren in werk -
zekerheid4. In dit rapport doet de raad onder de noemer van werkzekerheid voorstellen om de flexibiliteit en
zekerheid op de arbeidsmarkt op een andere leest te schoeien. De voorstellen bewegen zich rond de thema’s
‘van functie naar functie’, ‘van baan naar baan’ en ‘van outsider naar insider’. 
Ook de Sociaal Economische Raad (ser) bouwt in haar sociaal-economische advies voor de middellange ter-
mijn (mlt-advies) op dit gedachtegoed voort5. De ser spreekt van herijking van het sociaal-economisch bestel
en staat een zogeheten offensieve beleidsstrategie voor ‘met een meer ondernemende cultuur, meer ruimte
voor ontplooiing van alle economische actoren en meer investeringen in kwalificaties van mensen op alle
niveaus. De functies van het sociale-zekerheidsstelsel – het bieden van inkomenszekerheid en het bevorderen
van arbeidsdeelname – kunnen dan ook in de toekomst gegarandeerd blijven.’ Deze strategie leidt tot andere
arrangementen tussen werkgevers, werknemers en overheid. In dit krachtenspel dat de arbeidsverhoudingen
karakteriseert, vinden telkens opnieuw herschikkingen plaats in de onderlinge verantwoordelijkheidsverde-
ling tussen werkgevers en werknemers. 

4
wrr, Investeren in werkzekerheid, 2007.

5
ser, Welvaartsgroei door en voor iedereen, 2006.

6 Gerard Evers, Ton Wilthagen, De toekomst van de arbeidsrelatie; een essay
over wederkerig risicomanagement, Assen, 2007.

7 Erik de Gier, Overpeinzingen bij een activerende participatiemaatschappij,
Nijmegen 2007.
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Binnen afzienbare tijd neemt de activerende parti-
cipatiemaatschappij de plaats in van de verzor-
gingsstaat – die onder druk is komen te staan door
processen als vergrijzing, individualisering en
immigratie. 
Als we uit de feitelijke ontwikkelingen sinds de
jaren negentig en daarna een rode draad destille-
ren, zegt De Gier, dan is dat een alsmaar sterker
accent op activering en persoonlijke verantwoorde-
lijkheid. Dat gaat gepaard met het streven van
overheid en politiek om de afhankelijkheid van
burgers van collectieve en herverdelende verzor-
gingsarrangementen vergaand terug te dringen.
De kernwaarden van de activerende participatie-
maatschappij zijn heel anders dan in de verzor-
gingsstaat, en liggen volgens De Gier op het terrein 
van verdienste, werkprestatie en productiviteit.

De activerende participatiemaatschappij is een
beleidsproject dat tegelijkertijd zowel werkgevers
als werknemers van dienst beoogt te zijn. Er kan
meer: individuele werknemers bijvoorbeeld krijgen
meer mogelijkheden om via arrangementen als de
levensloopregeling hun eigen scholing en carrière-
planning ter hand te nemen. En werkgevers kun-
nen door creatief om te gaan met werktijden- en
verlofregelingen schaarse werknemers beter aan
zich binden. Daar staat tegenover dat beide partij-
en meer dan voorheen verantwoordelijk zijn voor
de gevolgen van hun gedrag en keuzes.
In de activerende participatiemaatschappij zal
bovendien de formele binding tussen werkgever 
en werknemer losser zijn. Werknemers zullen
makkelijker worden ontslagen, maar elders ook
sneller weer aan de slag kunnen. 

Versterking van werkzekerheid
Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid zijn herschikkingen wenselijk 
op vier terreinen:
– een leven lang leren
– inkomensbescherming
– reïntegratiebeleid
– ‘nieuwe risico’s’.
De inspanningen op deze terreinen behoeven
(betere) afstemming om de gewenste, brede inzet-
baarheid van individuele werknemers te verwe-
zenlijken. Opleidingen in het kader van een leven
lang leren zijn nu nog overwegend gericht op de
huidige functie, en niet of nauwelijks op andere
functies bij dezelfde werkgever of op nieuwe
banen bij andere werkgevers.
Inkomensbescherming heeft een te sterk ‘bescher-
mend’ accent. Het zou beter zijn de middelen 

actiever aan te wenden voor investeringen in
werkzekerheid. Op het terrein van het re-integra-
tiebeleid is weliswaar veel bereikt, maar de
inspanningen van de verschillende partijen staan
soms nog, qua timing en richting, te los van
elkaar. Tenslotte worden de nieuwe risico’s die
samenhangen met het combineren van arbeid 
en zorg en met een hogere arbeidsparticipatie,
stiefmoederlijk behandeld in vergelijking met 
de klassieke risico’s waarop ww, wao en bijstand
betrekking hebben. 
De raad meent dat werkzekerheid een perspectief-
volle betekenis kan krijgen door op al deze gebie-
den de oriëntatie te kantelen. Het arbeidsmarkt -
beleid kan veel winnen bij een activerende, op de
toekomstige loopbaan gerichte oriëntatie. 
(Bron: wrr, Investeren in werkzekerheid, 2007)
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De gedachtegang van De Gier past in opvattingen
over f lexicurity. In de kern gaat het er hierbij om
hoe en langs welke wegen – in een snel verande-
rende economische context – flexibiliteit van
ondernemingen te  combineren is met zekerheden
voor werknemers.

Wederkerig perpectiefmanagement
In het verlengde van deze uiteenzettingen over
flexibiliteit en zekerheid zullen tal van verschui-
vingen plaatsvinden in de verantwoordelijkheids-
verdeling tussen werkgevers en werknemers. 
Liever dan te spreken over het concept wederkerig 

risicomanagement, zoals Evers en Wilthagen doen,
spreekt de projectgroep over wederkerig perspectief-
management: werkgevers en werknemers zijn onder-
ling op elkaar aangewezen en moeten betrokken-
heid, vertrouwen en oog voor wederzijdse belan-
gen ontwikkelen. Wederkerig perspectiefmanage-
ment benadrukt niet zozeer de tegenstellingen,
maar veel meer de gezamenlijke belangen die
werkgevers en werknemers in een globaliserende
economie hebben.
Werkgevers en werknemers moeten nagaan hoe zij
in een meer tijdelijke en dynamische setting het
beste uit elkaar kunnen halen (wederkerigheid). 

Wederkerig risicomanagement
In De toekomst van de arbeidsrelatie; een essay over
wederkerig risicomanagement bespreken onderzoe-
kers Gerard Evers en Ton Wilthagen de arbeids -
relatie in de komende jaren. Dat doen zij vanuit
de overtuiging dat er dringend behoefte is aan 
een nieuwe, eigentijdse invulling van de arbeids-
relatie. 
De veranderingen in maatschappij en economie
zijn snel en ingrijpend. De relatie tussen werk -
gever en werknemer kan daardoor niet onberoerd
blijven. Voor de noodzakelijke aanpassing van de 

arbeidsrelatie is volgens Evers en Withagen een
andere invulling van het begrip zekerheid nodig.
Zij pleiten voor wederkerig risicomanagement: werk-
gever en werknemer gaan niet alleen de risico’s te
lijf die bij henzelf tot onzekerheid leiden, maar
ook de risico’s die bij de ‘tegenpartij’ tot onzeker-
heid aanleiding geven. Maar zelfs als duidelijk is
dat beide partijen belang hebben bij het actief
bestrijden van elkaars risico’s, geldt dat weder-
zijds vertrouwen onontbeerlijk is. En dat zal
 moeten worden hersteld en verder opgebouwd.

Van verzorgingsstaat naar activerende participatiemaatschappij
Verzorgingsstaat Activerende participatiemaatschappij
herverdelen                                             → investeren
baanzekerheid                                         → werkzekerheid
centrale sturing                                       → decentrale sturing
collectieve verantwoordelijkheid             → individuele verantwoordelijkheid
(Bron: Erik de Gier, Overpeinzingen bij een activerende participatiemaatschappij, Nijmegen 2007)
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Dat kan alleen als men de parallelliteit zoekt en
erkent tussen twee vaak benadrukte doeleinden: 
doorontwikkeling van menselijk kapitaal, met het
oog op de arbeidsmarktpositie en werkzekerheid
van werknemers, en doorontwikkeling van onder

nemingspotentieel met het oog op de concurren-
tieslag8. 
Wederkerig perspectiefmanagement heeft alleen
kans van slagen als wet- en regelgeving voldoende
en juiste contextuele ruimte creëert.

Flexicurity
Er is veel belangstelling voor het zogeheten flexi-
curitymodel. Ondernemingen staan onder voort-
durende druk om producten en diensten aan te
passen aan snel veranderende omstandigheden.
Om in business te blijven, wordt een groot beroep
gedaan op werknemers om nieuwe vaardigheden
te verwerven. Ondernemingen vragen werknemers
ook om in deze veranderingen mee te gaan.
Tegelijkertijd zijn werknemers zich bewust dat
ondernemingen zich tegenwoordig vrijwel perma-
nent in herstructureringsprocessen bevinden.
Bescherming van functies is niet meer aan de
orde. 

Werknemers zijn op zoek naar nieuwe zekerheden
die ervoor zorgen dat zij aan het werk kunnen
blijven. Die nieuwe zekerheden overstijgen de spe-
cifieke functie en verzekeren een veilige overgang
naar nieuw werk.
Flexicurity is de beleidsstrategie die enerzijds de
flexibiliteit van ondernemingen en anderzijds de
zekerheid van werknemers (werk- en inkomens -
zekerheid) ondersteunt. In het flexicuritymodel
staat, in plaats van baanzekerheid, werkzekerheid
(employability) centraal. Investeringen van werk -
gevers en werknemers in levenslang leren, komen
de werkzekerheid ten goede. 

8 Vergelijk Evers, Wilthagen, De toekomst van de arbeidsrelatie; 
een essay over wederkerig risicomanagement, Assen, 2007, p. 40-42.
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Organisatie van de arbeid
Als het gaat om de organisatie van de arbeid, zijn
de verschuivingen in verantwoordelijkheidsverde-
ling goed waar te nemen. Veel bedrijven voeren

een vorm van arbeidstijdmanagement (atm) in. 
Een goed atm-systeem sluit aan bij de dynamiek
van het arbeidsproces en houdt tegelijkertijd reke-
ning met door werknemers gewenste werktijden.

Verschuivingen in de verantwoordelijkheidsverdeling

Zijn de verschuivingen in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgevers en werknemers zoals in de
voorgaande hoofdstukken beschreven, al terug te vinden in de praktijk van ondernemingen? Om deze
vraag te beantwoorden is in awvn-databases gezocht naar voorbeelden die de verschuivingen illustreren.
In een algemeen perspectief geplaatst gaat het erom dat werkgevers werknemers vragen hun eigen ver -
antwoordelijkheid te nemen. Met name grote bedrijven (kpn, ns, ing, Ziekenhuizen, akzo) proberen – 
over de brede range van het human  resources beleid en afgeleid daarvan in het arbeidsvoorwaardenbeleid –
verantwoordelijkheden en bevoegdheden nadrukkelijker bij werknemers te leggen. Dan kunnen op samen-
hangende wijze afspraken tot stand komen over flexibiliteit, scholing en employability, medezeggenschap.
In het navolgende een overzicht van dergelijke afspraken, gerubriceerd onder de thema’s organisatie van
de arbeid, beloning, keuzes in arbeidsvoorwaarden, scholing en employability, en gezondheid. 

Schilders-CAO

Binnen de onderneming kunnen – in het kader van
werkspreiding – werkgever en werknemer afspraken
maken over aanpassing van de arbeidsduur, meer-
tijdwerk en overwerk. Doel is verlenging van het
dienstverband. Het maken van afspra ken over werk-
spreiding geschiedt op vrijwillige basis; werkgever
noch werknemer kunnen afspraken afdwingen.

CAO Zorgverzekeraars
Per organisatie, in de kleinst mogelijke werk -
eenheid, werken leidinggevenden in overleg met

de werknemers de jaarlijkse arbeidsduur uit in
urenroosters. Ze houden daarbij rekening met
zowel de vereisten ten aanzien van de bezetting
als de wensen van de werknemers.

Nederlandse Spoorwegen
Partijen ondersteunen de experimenten met het
individueel roosteren, omdat deze een belangrijke
kans bieden om wensen van medewerkers en een
effectieve bedrijfsvoering op één lijn te brengen.
Om de pilots tot een succes te maken, krijgen mede -
werkers lokaal een zo groot mogelijke vrijheid.



In toenemende mate maken partijen aan de onder-
handelingstafel afspraken die werknemers op het
gebied van de arbeidstijden betreft meer verant-
woordelijkheid geven (bijvoorbeeld Schilders -
bedrijf, Mode- en sportdetailhandel, Zorgverze ke -
raars, Verzekeringsbedrijf, Zieken huizen, Heineken
en klm Cabinepersoneel). 
In dit verband is individueel roosteren, waar sommge
bedrijven (Heineken, ns) mee experimenteren, een
interessante testcase. Hier past wel de nuancering
dat het de werkgever is die – uit het oogpunt van
flexibiliteit – min of meer dwingend de randvoor-
waarden bepaalt. Binnen die randvoorwaarden
wordt de werknemer gevraagd de eigen verant-
woordelijkheid te nemen. 
Ook door thuis- en telewerken verschuiven verant-
woordelijkheden. Door het toenemende gebruik
van internet en mobiele communicatie neemt de
plaats- en tijdgebondenheid van arbeid af en ont-
staan meer mogelijkheden voor thuis- en telewer-
ken. Het is duidelijk dat thuiswerken een groot
beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van
werknemers. 

Principeakkoord CAO Nederlandse Universiteiten
Wetenschappelijk personeel is bij uitstek gebaat
bij sturing op resultaten; de regelgeving over
werktijden en verlofverantwoording heeft voor
hen minder betekenis. 
cao-partijen hebben daarom afgesproken voor
wetenschappelijk personeel te experimenteren
met functiecontracten; in de cao komt een arti-
kel dat het mogelijk maakt dat werkgever en
werknemer met wederzijds goed vinden zo’n
 functiecontract afsluiten.
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Impressies vanuit AWVN-netwerken

De discussienota Verschuivingen in arbeidsverhou dingen

die aan deze brochure ten grondslag lag, is in de

 volgende awvn-netwerken uitgebreid besproken:

hoofdbestuur awvn (mei 2008), netwerk Sociaal

Beleid i (juni en oktober 2008), netwerk Randstad

(september 2008), platform Strategische hr-vraag-

stukken petrochemie (september 2008), netwerk

Sociaal Beleid ii (september 2008, industriecluster

(november 2008), netwerk Noord (september 2008),

netwerk Zuid West (2 oktober 2008), cio (oktober

2008), dispuut Zuidoost (november 2008).

Voor veel awvn-leden zijn de geschetste bewegingen

zeer herkenbaar. Met dien verstande dat zij bena-

drukken dat er per onderneming en bedrijfstak

grote verschillen bestaan. 

Hieronder impressies vanuit de netwerken,

in de vorm van citaten van deelnemers.

Algemeen

• ‘Ik ben het niet eens met de conclusie dat er al

zoveel is bereikt. De praktijk is weerbarstig.’ 

• ‘Wat betekenen de geschetste ontwikkelingen voor

het human resources beleid van ondernemingen? 

Is dit niet alleen voor grote bedrijven, of is het 

zo dat ook in kleine bedrijven dit soort verande-

ringen zich zouden voordoen?’

• ‘Werknemers en werkgevers zijn op elkaar aan -

gewezen. Het gaat om werknemers- en werkgevers-

betrokkenheid. Maar de aansturing van leidingge-

venden is eerder beheersmatig dan mensgericht.’

• ‘Het is niet alleen zelfredzaamheid en eigen ver-

antwoordelijkheid dat de klok slaat. In ons bedrijf

hebben we – vanuit het bedrijfsbelang gerede-

neerd – ook te maken met schuldsaneringsrege -

lingen voor werknemers die met loonbeslagen te

maken krijgen en met verslavingszorg.’

Op weg naar wederkerig perspectiefmanagement
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Niet alleen om de prestatie te leveren die de werk-
gever van hem of haar verlangt, maar ook om dat
werk te leveren in arbeidsomstandigheden die niet
strijdig zijn met ter zake doende wet- en regelge-
ving. Hier speelt wel de vraag hoe deze verantwoor-
delijkheid wordt verdeeld tussen werkgever en
werknemer. 
Gevolg is ook dat door thuis- en telewerken de
beheersfunctie van de werkgever verandert. 
De werkgever zal meer moeten sturen op vertrou-
wen en output. In het verlengde hiervan worden
bijvoorbeeld afspraken gemaakt over functie -
contracten (vsnu). 

Beloning
In de beloningssfeer is de individuele verantwoor-
delijkheid van werknemers goed terug te zien in
tal van beloningsregelingen, zoals resultatendeling
en meer individuele vormen van beloning. Een
ontwikkeling die zich inmiddels over zo’n twee
decennia uitstrekt en bij tal van bedrijven aan de
orde is. 

Keuzes in arbeidsvoorwaarden
De individuele verantwoordelijkheid van werk -
nemers komt tot uiting in de vele afspraken over
keuzes in arbeidsvoorwaarden. De decentralisatie
in de arbeidsvoorwaardenvorming heeft er vooral
toe geleid dat het merendeel van de cao’s nu
mogelijkheden bevat voor individuele keuzemoge-
lijkheden tussen arbeidsvoorwaarden uitgedrukt
in geld en vrije tijd (cao à la carte). Van recente
datum zijn vooral de total-cashbenaderingen van 
abn/amro en kpn interessant. Benaderingen die
van werknemers vragen om op basis van eigen
inzichten, voorkeuren en persoonlijke omstandig-
heden keuzes te maken in arbeidsvoorwaarden.

Thuis en telewerken 

• ‘De geschetste ontwikkelingen klinken mij als

muziek in de oren, maar ik mis realisme. Neem

bijvoorbeeld thuis- en telewerken. Dat is vooral

van toepassing op organisaties in de dienstver -

lening. Dat laat zich niet eenvoudig realiseren 

in een industriële omgeving.’

• ‘Vroeger hadden we te maken met een scheiding

tussen witte en blauwe boorden. We gaan naar

andere scheidingen toe. Bijvoorbeeld de scheiding

tussen telewerkers en functie- en werkplekgebon-

den werkers.’

• ‘Tegenwoordig kan je overal werken. Maar toch

blijken veel mensen behoefte te hebben aan struc-

tuur en regelmaat.’

• ‘Het zijn vooral jonge mensen die alert zijn op de

mogelijkheden van thuis- en telewerken.’

• ‘Wij krijgen steeds meer verzoeken om thuis te

werken. Soms heeft het met files te maken, maar

er zijn ook mensen die thuis willen werken van-

wege een behoorlijke work-life balance.’

• ‘Thuiswerken past niet in de cultuur van ons

Japanse moederbedrijf.’

• ‘Telewerken vraagt andere competenties van

managers. Er zijn ook complicaties rond arbeids-

omstandigheden en de veiligheid van bedrijfs -

gegevens.’ 
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Scholing en employability
Op het gebied van scholing en employability zijn
ondernemingen aan het experimenteren. Brede 
en duurzame inzetbaarheid is van belang voor
zowel de werknemer als de onderneming. Het is
dan ook typisch een terrein waar werkgevers en
werknemers een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid dragen. Systemen van lifetime employment –
gedurende een groot deel van het leven werken 
bij dezelfde werkgever, met de daarbij behorende
beschermingsconstructies – verliezen aan beteke-
nis. Veel ondernemingen kunnen werknemers
geen lifetime employment meer bieden.
In deze context komen er tal van afspraken tot
stand die erop zijn gericht om transities van werk-
nemers op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.
De rode draad in dit soort afspraken is dat de werk-
gever faciliteiten creëert en het vervolgens de eigen
verantwoordelijkheid van de werknemer is om van
die faciliteiten gebruik te maken. Soms gaat het
om enkelvoudige afspraken over een employability-

Principeakkoord CAO Kindercentra
In de branche krijgt iedere werknemer vanaf 
1 januari 2009 een jaarlijks verlofbudget van 210

uur. Dit is inclusief het wettelijk vakantieverlof
van 4 maal 36 uur. Elke werknemer kan, binnen
de wettelijke vereisten ten aanzien van verlof,
 kiezen voor opname en/of sparen in tijd en/of in
pensioen en/of in levensloop en/of omzetten in
loon. In de cao vervallen hierdoor
– (doorbetaling van het niet-gewerkte 

aantal uren van) het ouderschapsverlof
– het bovenwettelijk vakantieverlof
– het bovenwettelijk leeftijdgebonden verlof
– het seniorenverlof.

Vakbonden en ondernemingsraden

• ‘Hoe kijken vakbonden tegen deze opvattingen en

opinies aan? Werkgevers focussen teveel op werk-

nemers die van alles moeten – om vervolgens veel

energie te steken in het mee om krijgen van vakbon-

den en ondernemingsraden.’ 

• ‘Het is belangrijk dat werkgevers zelf hun werk -

nemers mobiliseren. De positie van vakbonden is

minder relevant.’

• ‘In het idee van wederkerig perspectiefmanage-

ment kan iedere vakbondsbestuurder zich vinden.

Maar hoe je het ook wendt of keert: er zijn tegen-

gestelde belangen.’ 

• ‘Het gaat in deze nota over de relatie tussen werk-

gever en werknemer. Daarin hebben vakbonden

een positie. Er wordt gesproken over een gewenste

ontwikkeling, maar vakbonden kunnen dit opvat-

ten als een nieuw speeltje van werkgevers.’

Management 

• ‘De bottleneck bij dit soort ontwikkelingen zit bij

het management. Dat is sterk op controle, op

beheersing gericht, en geeft weinig ruimte. Het

conservatisme aan de top moet worden doorbro-

ken. De hier gepresenteerde concepten zijn niet

utopisch. Andere leiderschapsstijlen zijn gewenst.’

• ‘Het gaat om betrokkenheid, vertrouwen en han-

delen in het perspectief van wederzijds belang. 

Betrokkenheid van het management is van

belang. Het lijkt erop dat aansturing vaak meer

beheersmatig dan mensgericht is.’ 
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Nieuwe generaties medewerkers

• ‘We zitten nog teveel gevangen in de klassieke

denkwijze. Binnen ons bedrijf hebben we een

 jongerennetwerk dat in toenemende mate als

klankbord fungeert voor het management.’

• ‘In de nota ontbreekt de nieuwe medewerker – 

de Einsteingeneratie, geboren na 1985. Een

 generatie werknemers die werkt om te leven. Die

meer accent legt op privézaken. Die als houding

what’s in for me heeft. Die de authenticiteit van de

medemens belangrijker vindt dan diens positie.

Die andere, veelal digitale manieren van commu-

niceren hebben.’

• ‘Er is een spanningsveld tussen de huidige, zittende

generaties en de nieuwe generaties. De veertig- tot

vijftigjarigen werken op basis van controle en ver-

wachten een zorgplicht van de werkgever; de nieu-

we generaties wil geen zorgende, maar een facili-

terende werkgever.’

Vitaliteit 

• ‘Je moet mensen er zeker bewust van maken dat

overgewicht en een slechte leefstijl ongezond zijn.

Maar als je als werkgever fitness aanbiedt, dan

maken juist de mensen die nu ook al fitnessen

daar vooral gebruik van. Bij ons op kantoor is er

sprake van een soort code of conduct. Niemand op

kantoor kampt met overgewicht.’

• ‘Het is geen tegenbeweging waarbij de werkgever

meer verantwoordelijkheid neemt. Ook bij vitali-

teit moet de werknemer z’n eigen verantwoorde-

lijkheid nemen.’

• ‘Wij steken veel energie in het bevorderen van de

vitaliteit van werknemers, bijvoorbeeld door

bewustmaking, bedrijfsfitness en gezond eten in

de kantine. We besteden aandacht aan de conse-

quenties van de leefstijl van onze werknemers en

letten op overgewicht.’

budget of een investeringsrekening, maar vooral bij
grote ondernemingen is sprake van uitgewerkt
inzetbaarheidsbeleid – met meervoudige regelin-
gen en afspraken rond dit thema (ing, uwv, kpn,

Verzekeringsbedrijf, Zorgverzekeraars, Coffee&Tea). 

Vitaliteit
In de relatie tussen werkgever en werknemer is
levensstijl een issue dat snel aan belang wint. De
aandacht voor het vergroten van de vitaliteit van
werknemers neemt toe; momenteel bijvoorbeeld
speelt de discussie over overgewicht. 
Vanuit het kader van de thematiek van deze nota 
bezien, lijkt hier sprake te zijn van een tegenbewe-
ging: de werkgever neemt – meer dan te doen
gebruikelijk – verantwoordelijkheden op zich, 
en niet de werknemer. Is levensstijl niet eigenlijk
een private aangelegenheid van werknemers, iets
waarin de werkgever geen taak heeft? Desondanks

Principeakkoord CAO KPN

De medewerker krijgt een inzetbaarheidsbudget
van 1.000 euro per jaar dat hij kan besteden aan:
1 opleidingen waarvan hij meent dat die

 bijdragen aan het verbeteren van zijn 
employability binnen of buiten kpn

(het gaat dus niet om functieopleidingen)
2 testen en scans, waaronder een employabilityscan
3 loopbaanadvisering.

Met betrekking tot de tijd die gemoeid is met 
de activiteiten die de medewerker in het kader
van het inzetbaarheidsbudget ontplooit, is afge-
sproken dat die voor 50 procent voor eigen reke-
ning van de werknemer komen (eigen tijd, dus) 
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spannen ondernemingen zich in om medewerkers
fit te krijgen en/of te houden. Want er is een relatie
tussen vitaliteit en arbeidproductiviteit en vitali-
teit en ziekteverzuim. Veel bedrijven vinden dan
ook dat vitaliteitbeleid hoort bij goed werkgever-
schap. Vanuit die optiek maken zij afspraken met
werknemers die hun gezondheid ten goede moet
komen. 

• ‘Waar houdt verantwoordelijkheid en zorg van de

werkgever op? Vanuit een heel andere invalshoek:

mag lifestyle een gespreksonderwerp zijn tijdens

een sollicitatiegesprek? In hoeverre mag de werk-

gever ingrijpen?’ 

Vertrouwen

• ‘Hoe belangrijk is vertrouwen? Hoe kun je het

organiseren? Vertrouwen is zeker niet soft, eerder

keihard. Maar kun je vertrouwen ook kapitalise-

ren? Is het meetbaar?’

• ‘Voor een werknemer is de manager de werkgever.

Vertrouwen wordt dus gerealiseerd tussen de

werknemer en zijn manager.’

• ‘Het belang van vertrouwen is groot. Vertrouwen

is te operationaliseren door transparantie en 

door consequent en authentiek handelen. 

Human resources kan hierin een rol vervullen door

het bewustmaken en houden van de grondhou -

dingen binnen de onderneming, bij management

en bij werknemers.’

en voor 50 procent voor de rekening van de werk-
gever (werktijd, dus). Medewerkers kunnen het
budget niet meenemen naar het volgende jaar.

CAO Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd
De regeling omvat een jaarlijkse bijdrage van 2%

van de bruto loonsom ten behoeve van employabili-
tyactiviteiten. Wat aan de scholing/training verbon-
den tijd betreft, is de volgende verdeling van
kracht:
– functiegericht: 100% tijd werkgever
– organisatiegericht: 50% tijd werkgever, 

50% tijd werknemer
– carrièregericht: 25% tijd werkgever, 

75% tijd werknemer.





Wet- en regelgeving
De beleidsinzet van werkgevers is erop gericht dat
deze ontwikkeling naar meer eigen verantwoorde-
lijkheid voor werknemers verder gestalte krijgt.
Voor werkgevers noch werknemers is dat altijd
even gemakkelijk. Deels heeft dat te maken met
complicerende wet- en regelgeving. Die bemoeilijkt
de ontwikkelingsgang. Deels heeft het te maken
met gedragsattitudes van werknemers en werk -
gevers. Werknemers moeten zich bewust zijn dat
zij in toenemende mate worden aangesproken op
hun eigen verantwoordelijkheden. Zij moeten zich
 verdiepen in de risico’s die zij lopen in de ver -
schillende levensfasen en vervolgens keuzes
maken. Dit vraagt om een mentaliteitsverandering
bij zowel werknemers als werkgevers. Werknemers
moeten minder dan voorheen erop vertrouwen dat
de werkgever wel zal bijspringen als het fout gaat; 

werkgevers moeten minder dan voorheen de
 klassieke verzorgingsrol op zich nemen.
Het is zeer wenselijk dat wet- en regelgeving de
(gewenste) gedragsverandering ondersteunt. In dit
verband valt bijvoorbeeld te denken aan fiscale
ondersteuning van resultaatafhankelijke beloning
of aan een arbo-regime dat zich leent voor thuis-
werken. Het uitgangspunt moet zijn dat in de
 praktijk van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoor-
waarden de eigen verantwoordelijkheid van de
werknemer centraal komt te staan.
Een verzakelijking van de relatie tussen werk -
nemer en werkgever is noodzakelijk. Dat betekent
dat krachten, gericht op het krampachtig vasthou-
den aan zekerheden moeten worden doorbroken. 
Wederkerig perspectiefmanagement heeft kans
van slagen als partijen lange-termijndoelen met
elkaar delen, bereid zijn om in elkaar te investeren
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Conclusies en aanbevelingen

In het voorgaande is betoogd dat ontwikkelingen in economie en samenleving ertoe leiden dat de eigen
 verantwoordelijkheid van werknemers meer centraal komt te staan. Dit leidt tot verschuivingen en herschik-
kingen in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever en werknemer. 
Het arbeidsvoorwaardenoverleg levert dan ook steeds meer afspraken op die er in de praktijk toe leiden dat
werknemers zelf het initiatief nemen en zelf keuzes maken als het gaat om werktijden, inzetbaarheid,
gezondheid, mobiliteit, loopbaanontwikkeling en beloningsbestanddelen. In toenemende mate – en dat is
een goede en logische ontwikkeling – begint de eigen verantwoordelijkheid van werknemers zwaarder te
wegen. 



en bereid zijn te geven en te nemen. Daarvoor is
een open bedrijfscultuur nodig, en goede interne
arbeidsverhoudingen. Het is van belang dat zowel
werkgevers als werknemers zich daarvoor geza-
menlijk verantwoordelijk voelen. 
De verschuiving in de verantwoordelijkheidsverde-
ling tussen werkgever en werknemer wordt vooral
gekarakteriseerd door het gezamenlijk belang dat
werkgevers en werknemers hebben.
Ondernemingen die deze verschuivingen willen
versterken, zullen het hr-beleid – en afgeleid daar-
van het arbeidsvoorwaardenbeleid – daarop moe-
ten afstemmen. Zij moeten energie steken in hun
medewerkers en hun vertegenwoordigingen om
mee om te krijgen in deze beweging.

Vertrouwen
Veel van de verschuivingen in de verantwoordelijk-
heidsverdeling tussen werkgevers en werknemers
en de keuzes die daarin worden gemaakt, zouden
gericht moeten zijn op het bewerkstelligen van een
meer zakelijk evenwicht tussen partijen.
Kernbegrippen zijn werknemers- en werkgevers -
betrokkenheid, gezamenlijke verantwoordelijk-
heid, wederzijds vertrouwen. Vertrouwen is in het
kader van de in deze nota behandelde thematiek
van groot belang. Zonder vertrouwen geen veran-
dering. Vertrouwen speelt op alle niveaus, maar in
het bijzonder op het niveau van de onderneming.
Vertrouwen kweken is weerbarstige materie.
Vraagpunten: hoe is vertrouwen te realiseren? Hoe
betrokkenheid te realiseren? Welke arrangementen
horen hierbij?

Vertrouwen
Vertrouwen is een basisattitude. Zowel in de rela-
ties tussen mensen onderling, als in de relaties
tussen mensen en organisaties/instituties. Menig
auteur is naar de waarde van dit concept op zoek.
Recentelijk verscheen bij de Sociaal-Economische
Raad (ser) een boekje met lezingen waarin de
auteurs ingaan op het thema sociaal vertrouwen.9

Vertrouwen is essentieel voor het functioneren
van een samenleving, stellen zij. Maar het is geen
vanzelfsprekend gegeven. Vertrouwen moet er
zijn. Maar als het ontbreekt, is het dan te creëren
en door wie?
Alexander Rinnooy Kan, de voorzitter van de ser,
heeft uitgesproken opvattingen over vertrouwen.
Hij voorziet dat de wederkerigheid in relaties aan
belang wint en daarmee dus ook het vertrou-
wensbeginsel. ‘Afspraken tussen werkgever en
werknemer zouden in sterkere mate de basis
moeten gaan vormen voor te verrichten activitei-
ten. Wederkerigheid in arbeidsrelaties wordt van
groter belang. Dit impliceert niet minder maar
juist meer verantwoordelijkheid van werkgevers:
goed werkgeverschap, bereidheid om te luisteren.
Zorgvuldigheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel
worden meer en meer van belang.’10

Rinnooy Kan beschouwt Nederland als een high
trust land met veel sociaal kapitaal. In dergelijke
landen vindt samenwerking plaats op basis van
gelijkwaardigheid. Hiërarchische systemen zijn
aan erosie onderhevig met grote gevolgen voor 
de aansturing. Veel verantwoordelijkheden en
beslissingsbevoegdheden komen op decentraal
niveau te liggen. Er ontstaan nieuwe werkvormen
en nieuwe werkrelaties. Managers zullen richting
hun medewerkers een nieuw evenwicht moeten 
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zoeken tussen traditionele beheersvormen
 enerzijds en zelfstandigheid en vertrouwen
anderzijds. De laatste elementen worden in
moderne bedrijfsvoering steeds belangrijker,
 volgens Rinnooy Kan.
Vertrouwen is heel concreet te maken.
Onderhandelingsexpert Dirk Joosse11 benadrukt
het belang van vertrouwen binnen het arbeids-
voorwaardenoverleg. Het vertrouwen van werkne-
mers in directie en management is van doorslag-
gevend belang voor de arbeidsverhoudingen en
daarmee voor een goed onderhandelingsresul-
taat, zo betoogt hij. Hij wijst op de verbanden die
er bestaan tussen het gebrek aan vertrouwen en
de opstelling van vakbonden en ondernemings -
raden. 
De brochure van awvn en vno-ncw Driebaansweg
naar bereikbaarheid12 spreekt over de mogelijk -
heden, de pro’s en contra’s van thuis- en tele -
werken. Daar komt veel bij kijken. Het belangrijk-
ste is misschien wel een gedragsverandering bij
zowel werkgevers als werknemers. 

Werkgevers en werknemers zitten gevangen in
systemen van onderlinge beheersing en zullen
zich daar los van moeten maken. Daarvoor in de
plaats moeten mechanismen komen waarin het
aspect vertrouwen een belangrijke plaats krijgt. 
Tal van bedrijven experimenteren met zoiets als
vertrouwen. Dat is ook logisch. Een hoge mate
van vertrouwen bevordert de productiviteit. 
De organisatiesocioloog Katinka Bijlsma-Frankema
heeft onderzoek uitgevoerd naar de rol die ver-
trouwen kan spelen bij succes van organisaties.13

Vertrouwen bevordert in het algemeen de samen-
werking, de communicatie en het delen van ken-
nis, zorgt ervoor dat mensen fouten durven
maken en het verhoogt de gemeenschappelijke
inspanningen. 
Vertrouwen in verticale relaties, bijvoorbeeld 
die tussen manager en medewerkers, zorgt voor
onder andere tevredenheid met het werk, bevor-
dert team- en organisatieprestaties, verhoogt 
de acceptatie van informatie, en vermindert
 verandercynisme. Hogere prestaties, die leiden 
tot  succes, worden vaak bereikt door grote
 betrokkenheid en meer risiconemend gedrag.
Ook  vertrouwen bevordert betrokkenheid en
risico nemend gedrag. Volgens organisatiepsycho-
loge Aukje Nauta14 is de vertrouwensrelatie tussen
werkgevers en werknemers voor verbetering vat-
baar. ‘Vestig niet alle hoop op instrumenten,
bouw vertrouwen op het niveau van het individu.
Dat gebeurt in de dagelijkse afstemming tussen
werknemers en hun leidinggevenden.’
Organisaties sturen volgens Nauta nog teveel op
het tegenovergestelde van vertrouwen: tijdschrijf-
systemen, beoordelingsformulieren en dikke cao’s.
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9
ser, Sociaal vertrouwen, 3 september 2008.

10 A. Rinnooy Kan, Krapte door vormvast denken, 12 september 2007.

(spreekbeurt awvn jaarcongres).
11 D. Joosse, Onderhandelen in duurzame relaties; algemene lessen uit drie

decennia CAO-processen, Den Haag, 2007.
12

awvn, vno-ncw, E-werkforum, Driebaansweg naar bereikbaarheid;
 mobiliteitsmanagement en arbeidsvoorwaarden, 2008.

13 K. Bijlsma-Frankema, De productiviteit van vertrouwen, 
een onmisbare schakel bij sociale innovatie, ncsi, 11 juni 2008.

14
ser, Sociaal vertrouwen, 3 september 2008.
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Individual responsibility
In the context of management of working hours,
agreements are made that dovetail with the
 dynamic of employment or the production  process,
and take account of the working hours employees
want to work. Working from home and teleworking
are another example. Increasing use of the Internet
and mobile communication mean that the place-
and time-related nature of work is declining and
more possibilities are arising for working from
home and teleworking. Clearly this calls for a large
measure of individual responsibility on the part 
of employees. Many collective labour agreements
contain possibilities for individual choices to be
made between conditions of employment. The 
so-called à-la-carte collective labour agreement 
has been around for some time, but a more recent
development is the total cash approach. 

Here employees are asked to make a choice
between conditions of employment expressed in
money terms, based on their own perceptions,
 preferences and personal circumstances. In the
field of training and employability a host of
 agreements are made aimed at making it easier 
for workers to move from one post to another on
the job market. The leitmotif running through
these kinds of agreements is that the employer
 creates facilities, but that it is subsequently the
responsibility of the employee himself to make use
of them. Examples of this are agreements on an
employability budget or an investment account.

Major trends
These shifts are occurring in the context of a
 number of overriding developments with 
which employers and employees know they are

Summary

In collective bargaining more and more agreements are being made which in practice lead to employees
themselves taking the initiative and making choices when it comes to working hours, availability, self-
development and pay components. Employees’ own responsibility in these areas is gaining ground all the
time, resulting in shifts in the division of responsibilities between employers and employees. There are
many examples bearing this out.



confronted. There is talk of seven major trends which
are turning our work and the way we work upside down:
digitalisation, dissolving borders, a more multi-
form composition of the working population, a
growing feeling of insecurity, the obtaining and
assuming of greater responsibility, the fact that
people are remaining active longer, and the shift
from care to participation. These are some of the
reasons why reorganisations and positional
changes are occurring in the field of division of
responsibility, in the sphere of influence in which
employers and employees operate.

Flexicurity
Against the backdrop of these developments, a
national discussion is being held on f lexicurity.
Companies are constantly under pressure to 
adapt products and services to fast-changing
 circumstances. In a company that wants to stay in
business, employees have to pick up new skills all
the time. Companies are asking their employees to
participate in this process.
At the same time, employees are aware that
 companies these days are in an almost permanent
state of reorganisation. Job protection is no longer
the order of the day. Employees are looking for
new certainties that ensure they can remain in
work. These new certainties go beyond the specific
job they are holding at a particular time, and
 ensure a safe transition to new employment.
Flexicurity is the policy strategy that supports 
both company flexibility and employee security
(employment security and income security). In the
flexicurity model, employability is of central
importance, rather than job security.
Employability is promoted by both the employer
and employee investing in lifelong learning.

Reciprocal perspective management
The movement towards greater responsibility on
the part of the individual employee obviously leads
to different arrangements between employees and
employers. This is also awvn’s view.
awvn keeps a careful eye on developments in 
the field of labour relations and conditions of
employment and has endeavoured to gain a clear
view of the developments in this area. In so doing,
it has focused on the issue of (welcome) shifts in
responsibilities between employers and employees.
awvn feels that when it comes to arrangements
concerning conditions of employment in the future,
the shift to greater employee responsibilities
should be fleshed out still further, under the
motto of reciprocal perspective management.
These arrangements have a chance of succeeding if
they reveal that employers and employees depend
on each other, need to be involved with each other,
and therefore must have consideration for each
other’s interests. As far as awvn is concerned, this
can and must lead to an objective balance between
the parties – a balance in which the employers’
duty of care weighs less and individual employee
responsibility weighs more. Reciprocal perspective
management places much greater emphasis on the
common interests shared by employers and
employees, rather than the opposing stances they
may have.

Issues
The awvn’s policy commitment is aimed at 
further shaping this development towards greater
individual employee responsibility. This is not
always equally easy either for employees or
employers – partly due to the complicated laws
and regulations hampering the desired
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 development, and partly because of behavioural
attitudes on both sides. Employees must be aware
that they are increasingly called to account on the
basis of their own responsibilities. They have to
examine the risks they run in various phases of
their life and then make choices. This calls for a
change of mentality among both employees and
employers. Employees should be less inclined than
before to rely on the employer stepping in if and
when things go wrong. Employers should assume
the traditional care role to a lesser degree than
they used to.
Many of the shifts in the division of responsibilities
between employers and employees, and the choices
that are made when this occurs, should be aimed
at creating a more businesslike balance between
the parties. Key concepts are employee and
employer participation, joint responsibility and
mutual trust.
Trust is very important. No change is possible
 without trust. Trust plays a part at all levels, 
but in particular in respect of the company. But
fostering trust is no easily manageable  business. 

How do you create trust? How do you bring about
participation? What arrangements should this
entail? These are questions that need answering.
And if we assume that a more businesslike appro-
ach to employer-employee relations is necessary, it
is obvious that there will also be  forces aimed at
clinging onto certainties like grim death. How do
we break through this attitude of wanting to cling
onto things by one’s fingernails?
The shift in the division of responsibilities
between employers and employees should be
 characterised less by opposing interests, and much
more by a common interest shared by both sides.
In specific terms, the question that needs to be
 raised is how companies can help strengthen 
this shift, given the conditions in which they are
operating. What does this entail for the hr policy
and, by derivation, the policy concerning
 conditions of employment? Can companies get
their employees (and their representatives: trade
unions/works council/staff representatives) on
board? And is the collective labour agreement the
appropriate vehicle for the new arrangements?
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