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2.1 Inleiding

Bij DSM Anti-Infectives in Delft worden antibiotica gemaakt met geavanceerde bio-

technologie. Op basis van een concept van vergaande zelfsturing richten de operators 

zelf de organisatie effi ciënt en kostenbewust in. Technologische en sociale innovatie 

gaan hand in hand. Het resultaat is dat men op de wereldmarkt kan concurreren 

(Schuiling, 2007).

Slimmer werken, zelfroosteren, vitaliteit bevorderen, scholing voor de arbeids-

markt, competentiebeloning, ondernemingsraden die voorstellen doen hoe het 

bedrijfsresultaat te verbeteren. Allemaal voorbeelden van activiteiten die in 

steeds meer bedrijven en instellingen worden gestart en die wel worden aan-

geduid met het begrip sociale innovatie.

In dit hoofdstuk onderzoeken we wat de rol van sociale partners is bij het 

bevorderen van sociale innovatie. Aan de orde komen de achtergronden van 

het nieuwe elan, de afbakening van thema’s en bronnen, de projecten die zijn 

geëntameerd en welke aspecten daarvan in collectieve afspraken zijn vastge-

legd. Vervolgens besteden we aandacht aan de dilemma’s waarmee partijen in 

het onderhandelingsproces te maken hebben, het onderhandelingsproces zelf 

en trekken we enkele conclusies over slaag- en faalfactoren. Ten slotte stellen 

we vast dat het Nederlandse model van sociale innovatie wat afwijkt van het 

model van nationale programma’s in andere Europese landen.

2.2 Een nieuw elan in arbeidsverhoudingenland

Het begrip sociale innovatie wint aan populariteit en wordt in vele betekenis-

sen gebruikt. Wij hanteren de omschrijving van het Innovatieplatform en het 

Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (www.ncsi.nl): het ontwikkelen 

van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het toepassen 

1. M.m.v. Maurice Rojer (AWVN) en Michel Donners (CNV BedrijvenBond).

Waardevol werk_4.indd   Sec1:19 30-1-2008   15:40:00



20 Waardevol werk

van innovatieve organisatieprincipes (fl exibel organiseren), het realiseren van 

hoogwaardige arbeid (slimmer werken en ontplooiing van talent). Sociale inno-

vatie vormt een begrippenpaar met technologische innovatie en is daaraan com-

plementair. De combinatie wordt bepleit om vooral de volgende twee redenen.

Meer innovatie is wenselijk en ook mogelijk door bestaande kennis in 

bedrijf of instelling beter te benutten en te combineren en door kennis van bui-

ten beter te absorberen en toe te passen. Sociale innovatie is een noodzakelijke 

voorwaarde om technologische innovatie optimaal te kunnen benutten. Met 

andere woorden: om de innovatieparadox te doorbreken. Sociale innovatie is 

daarmee onderdeel van proces- en productinnovatie en kan tevens leiden tot 

vernieuwing van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Sociale inno-

vatie is zowel voorwaarde als bron. Immers vanuit vernieuwde arbeidsver-

houdingen zullen ook nieuwe impulsen voor innovatie ontstaan. Het daagt 

sociale partners uit om ook over product- en procesinnovatie te overleggen en 

hun relatie kritisch te bezien. ‘Vertrouwen’ is daarbij een sleutelfactor.

De tweede reden is dat we in de naaste toekomst structureel met minder 

mensen ons niveau van welvaart en sociale zekerheid op peil moeten houden. 

De krapper wordende arbeidsmarkt van nu, die nog vooral een conjunctureel 

verschijnsel is, geeft al gelegenheid daarmee te oefenen. De opdracht is dui-

delijk: al het potentiële talent moet worden benut en de arbeidsproductiviteit 

moet omhoog. De combinatie van deze doelen impliceert dat mensen duur-

zaam inzetbaar zijn en dus veilig en gezond werken (duurzame participatie).

Sociale innovatie is sleutel tot een meer offensieve sociaal economische strategie (Rin-

nooy Kan in ESB van januari 2007).

Ten slotte lijkt sociale innovatie aan te sluiten bij recente sociaal-culturele ont-

wikkelingen en daarbij behorende aspecten van het psychologisch arbeids-

contract. De individualisering werd in de laatste decennia vooral vertaald als 

het afstand nemen van bestaande collectieve arrangementen en verbanden. 

Momenteel zoeken meer geëmancipeerde individuen naar nieuwe bindingen. 

Een groot deel van deze bindingen en arrangementen verloopt via betaalde 

arbeid. Dit geldt zowel voor afstemmingsvraagstukken (work-life balance) als 

voor meer ontwikkelingsgerichte vraagstukken (verantwoordelijkheid, ont-

plooiing; zingeving).

Natuurlijk gaat het niet om iets geheel nieuws, om het ‘ei van Columbus’. Ver-

schijningsvormen van wat we nu sociale innovatie noemen zijn ook de ‘weten-

schappelijke bedrijfsvoering’ en de rationalisatiebeweging aan het begin van 

de vorige eeuw tot en met meer recente verschijningsvormen als ‘kwaliteit 

van de arbeid’ en de ‘lerende organisatie’. Bij technologische innovatie is dat 

niet anders. Waar het wel om gaat is dat het besef van de noodzaak van dit 

soort innovaties opnieuw groeiende is en dat door alle betrokken partijen naar 

Waardevol werk_4.indd   Sec1:20 30-1-2008   15:40:00



Sociale innovatie en de rol van sociale partners 21

nieuwe vormen wordt gezocht. Dat men daar min of meer gezamenlijk een 

modieus begrip op plakt is secundair, maar wel nuttig om de beweging een 

gezicht te geven.

Die beweging is er onmiskenbaar. In de eerste helft van dit decennium komen 

SER en Stichting van de Arbeid met adviezen over productiviteit en over inno-

vatie, relatief nieuwe onderwerpen voor overleg van sociale partners. Het 

onderwerp productiviteit is niet langer een taboe in de onderhandelingen 

en AWVN, FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en de Unie richten het 

Platform Arbeidsproductiviteit op dat in 2004 komt met de publicatie ‘Aan de 

slag met slimmer werken’ (De Bruin e.a., 2004). In het voorwoord zegt minis-

ter Brinkhorst van EZ: ‘(…) een teruglopende arbeidsproductiviteitsgroei en 

een achterblijvend innovatievermogen (…) Om deze trend te keren, moeten 

we ons niet alleen richten op technologische innovaties. Er is ook aandacht 

nodig voor sociale innovatie.’ In dezelfde periode pleiten enkele kennisinstel-

lingen voor een landelijk onderzoeks- en actieprogramma op het gebied van 

sociale innovatie. Het eerste Innovatieplatform neemt sociale innovatie op de 

agenda en is mede-initiator – samen met sociale partners en kennisinstellin-

gen – van de oprichting in 2006 van het Nederlands Centrum voor Sociale 

Innovatie (www.ncsi.nl). In 2006 verschijnt een advies van de SER over sociale 

innovatie (SER, 2006). Het aantal projecten in ondernemingen en instellingen 

neemt toe, veelal mede geïnitieerd door sociale partners. In CAO’s worden 

meer afspraken gemaakt die tot sociale innovatie kunnen worden gerekend. 

De begrippen ‘slimmer werken’ en ‘sociale innovatie’ komen vaker voor in de 

overeenkomsten.

In het buitenland is er een vergelijkbare ontwikkeling. Er komen zelfs nati-

onale programma’s van de grond (Alasoini e.a., 2005). De Europese Commis-

sie geeft meer aandacht aan ‘non-technological issues’ en laat die onderzoeken 

(Armbruster e.a., 2006).

De beweging komt niet makkelijk op gang. Alle partijen moeten eigen 

dilemma’s overwinnen en discussie met de achterban voeren. De onenigheid 

over ‘hervorming van het ontslagrecht’ gooit menigmaal bijna roet in het eten. 

De visionairs houden echter vol.

Er zijn bovendien steeds meer aanwijzingen dat dit soort projecten inder-

daad tot hogere productiviteit en betere kwaliteit van de arbeid leidt (Konings-

veld e.a., 2005; Ramstad, 2005; Volberda e.a., 2006).

AWVN, FME-CWM, CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten zijn mede-

oprichters van het NCSI. Zij maken tijd en geld vrij om de ontwikkeling te 

stimuleren, publiceren over de gedachten erachter en over ‘best practices’, ont-

wikkelen modellen en instrumenten voor hun adviseurs en achterban, trai-

nen adviseurs, onderhandelaars en (kader)leden om afspraken te maken over 

slimmer werken en sociale innovatie.
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2.3 Waar gaat sociale innovatie in het overleg dan over?

Afbakening bronnen en thema’s

In dit hoofdstuk willen we een indruk geven van wat er gebeurt op het gebied 

van sociale innovatie in bedrijven en instellingen. We beperken ons tot initia-

tieven waarbij sociale partners betrokken zijn. Als bronnen worden gebruikt:

• circa 65 projecten waarbij FNV Bondgenoten en/of CNV BedrijvenBond 

en/of AWVN actief is/zijn betrokken;

• een steekproef van vijftig ondernemings- en bedrijfstak CAO’s, speciaal 

getrokken voor dit hoofdstuk. Het is een gestratifi ceerde steekproef, die per 

bedrijfstak de grootste bedrijfstak- en ondernemings-CAO’s bevat. Daartoe 

zijn tien bedrijfstakken onderscheiden (zie bijlage). In totaal zijn, verspreid 

over die tien bedrijfstakken, 23 ondernemings-CAO’s onderzocht geldend 

voor zo’n 315.000 werknemers en 27 bedrijfstak-CAO’s geldend voor 2,9 

miljoen werknemers. In totaal beslaat het bereik van deze steekproef zo’n 

60% van de werknemers die in Nederland onder een CAO vallen;

• de in 2007 afgesloten CAO’s en conceptafspraken waarin het begrip ‘sociale 

innovatie’ of ‘slimmer werken’ voorkomt (totaal tien);

• interviews met enkele onderhandelaars om beter zicht te krijgen op slaag- 

en faalfactoren.

We zijn ons ervan bewust dat onderdelen van sociale innovatie zich vaak niet 

in documenten laten vastleggen of niet dan wel minder geschikt zijn om for-

meel over te onderhandelen. Bij onderdelen als ‘slimmer werken’ of ‘fl exibel 

organiseren’ bijvoorbeeld worden er wel afspraken gemaakt over werktijden 

en over contracten, maar niet over werkorganisatie in de zin van arbeids-

verdeling. Voorbeelden van dat laatste zullen we dan ook in onze bronnen 

nauwelijks vinden. Wat we ook niet zullen vinden zijn de vele afspraken die 

door medewerkers en leidinggevenden in het kader van de arbeidsrelatie en 

bij wijze van psychologisch contract op individueel niveau worden gemaakt. 

Dialoog en maatwerk nemen op dat niveau toe (Nauta e.a., 2007), wat op zich-

zelf al een element van sociale innovatie is.

Voor de analyse is verder van belang wat als ‘sociaal innovatief’ wordt 

beschouwd. Een innovatie is een nieuw idee dat wordt toegepast. Zonder toe-

passing blijft het een idee of uitvinding. Tussen het ontstaan van nieuwe ideeën 

en de toepassing ervan kan weinig of veel tijd zitten. Vaak is slechts bij enkele 

voorlopers sprake van snelle toepassing. Er zijn vele redenen waarom de toe-

passing lang kan duren. De ideeën zijn dan wellicht niet zo nieuw meer, maar 

de toepassing of de bredere toepassing wel en dat is dan alsnog innovatie.

Wij hebben ervoor gekozen om de volgende sociaal innovatieve aspecten te 

onderscheiden en in de analyse op te nemen. Daarbij is een indeling in catego-
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rieën gekozen die bij AWVN, FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond min 

of meer wordt gehanteerd:2

• Arbeidsverhoudingen: dit gaat over de samenwerking tussen sociale part-

ners en op bedrijfsniveau tussen het management en het personeel (arbeids-

relatie). Goede arbeidsverhoudingen worden gezien als randvoorwaarde 

om de overige categorieën te kunnen realiseren. Als sociaal innovatief wor-

den aangemerkt:

– activiteiten gericht op het vergroten van het vertrouwen in combinatie 

met nieuwe onderhandelingsstrategieën van sociale partners en OR;

– verschuiving van arbeidsverhoudingen (collectief) naar arbeidsrelaties 

(individueel);

– scholing van onderhandelaars, OR enz. met betrekking tot sociale inno-

vatie;

– de OR die zich bezig gaat houden met verbetering van de bedrijfsvoe-

ring en innovatie.

• Flexibel organiseren:

– slimmer werken (arbeidsverdeling, technologie, ergonomie, lay-out 

e.d.);

– de arbeidstijden zelf, d.w.z. andere dag-, maand-, kwartaal- en jaarven-

sters, te onderscheiden van fl exibele contracten, langere/kortere werk-

week en van gelijktrekken vrije dagen ouderen/jongeren;

– zeggenschap van medewerkers over werk- en rusttijden (zelfroosteren, 

onderling ruilen, eigen beschikbaarheid aangeven e.d.).

• Gezondheidsmanagement:

– gezondheidsbevordering en bevordering vitaliteit, te onderscheiden 

van arbo-, resp. gezondheidsbescherming;

– we nemen hier wel op de gevallen waar verbetering van de werkorgani-

satie tevens is bedoeld om de stressrisico’s te verkleinen.

• Employability, resp. leeftijdsbewust personeelsbeleid:

– competentieontwikkeling gericht op het hele bedrijf of arbeidsmarkt;

– competentieontwikkeling ‘ouderen’;

– persoonsgebonden opleidingenbudget;

– een en ander te onderscheiden van functiegerichte scholing en algemeen 

loopbaanbeleid.

• Resultaatgericht belonen:

– competentiebeloning (gekoppeld aan – nieuw – verworven kwalifi ca-

ties), te onderscheiden van functiebeloning en van prestatiebeloning.

2. De vernieuwingen op het vlak van arbeidsparticipatie, resp. reïntegratie van langdurig zie-
ken, mensen met een beperking en allochtonen laten we in dit hoofdstuk buiten beschou-
wing (zie het hoofdstuk van Van Putten).
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Het resultaat in de CAO’s

Wat gebeurt er in het veld? Sociale partners zijn op een breed terrein actief met 

sociale innovatie, zowel op macro-,3 meso-4 als microniveau.5 Zo zijn metho-

den voor sterkte-zwakte-analyses beschikbaar op bedrijfsniveau.6

Een deel van de sociaal innovatieve projecten in bedrijfstakken en onderne-

mingen of instellingen is geïnitieerd en begeleid door sociale partners.

Steekproef CAO’s. In drie van de vijftig CAO’s is expliciet afgesproken dat soci-

ale innovatie in brede zin ontwikkeld gaat worden. In tweederde deel van 

de onderzochte CAO’s is op één of meer aspecten van sociale innovatie iets 

geregeld in de CAO.

Het meest voorkomend zijn sociaal innovatieve afspraken over fl exibel 

organiseren (38%, vooral roosteren) en employability (42%). De andere aspec-

ten komen in de onderzochte CAO’s veel minder voor, zie ook fi guur 2.1.7

Figuur 2.1 Percentage CAO’s met sociale innovatieve afspraken (N=50)
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Resultaatgericht belonen

Ondernemings-CAO’s hebben over de hele linie een sociaal innovatiever 

karakter dan bedrijfstak-CAO’s. In ongeveer de helft van de bedrijfstak-CAO’s 

komen geen sociaal innovatieve afspraken voor. Iets minder dan een kwart 

van de ondernemings-CAO’s bevat geen sociaal innovatieve afspraken.

3. NCSI, publicaties, onderzoeken.
4. Bijeenkomsten, conferenties, trainingen, onderzoeken, instrumentontwikkeling.
5. AWVN innovatiekwartaal- en jaartrofee, projecten.
6. AWVN: quickscan slimmer werken, benchmark sociale innovatie, FNV BG: sociale beleid-

stest naast categoriespecifi eke aanpakken en instrumenten, CNV BB: vertrouwensmeter en 
specifi eke aanpakken.

7. Merk op dat we bij de afbakening een beperkt aantal aspecten als innovatief hebben 
beschouwd, bij-voorbeeld bij resultaatafhankelijke beloning alleen de competentiebeloning; 
bij gezondheidsmanage-ment niet de gewone arbo.
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De sociaal innovatieve inhoud van de onderzochte CAO’s laat een grote 

mate van variëteit zien, naar de aard van de afspraken (meer of minder con-

creet), maar ook naar de mogelijke impact ervan (groot of klein). We bieden 

per aspect van sociale innovatie een doorkijk naar die variëteit.

Arbeidsverhoudingen

Veel bedrijven hebben vraagstukken rondom arbeidsverhoudingen. Het den-

ken over de rol van de ondernemingsraad krijgt hierbij een nieuwe impuls. 

Sociale partners zijn het erover eens dat slechts zo’n vijftien procent van de 

ondernemingsraden professioneel functioneert. Aan de ‘onderkant’ functio-

neert bijna de helft marginaal. Zo’n dertig tot veertig procent van de OR’en 

is middelmatig (GBIO). Voor het ministerie van SZW reden om kwaliteitsver-

betering van de medezeggenschap fi nancieel te ondersteunen. Voorbeelden 

daarvan zijn het ORakel-project, gericht op sectorale kwaliteitsverbetering bij 

midden- en kleinbedrijf via een ambassadeursnetwerk. (Verhoeff e.a., 2007) en 

het AWVN-project ‘Slimmer werken met de OR’ (AWVN, 2005). FNV Bondge-

noten heeft het project ‘De OR als betrokken partner’ dat in 2008 wordt voort-

gezet. In beide laatste trajecten is een trendbreuk zichtbaar, die uitgaat van 

gezamenlijke belangen voor bedrijf en werknemers. Zo nodigen werkgevers 

de OR dringend uit om mee te denken en afspraken te maken over ‘slimmer 

werken’ en ‘sociale innovatie’, terwijl de vakorganisaties de OR stimuleren om 

voorstellen te initiëren voor het beter functioneren van het bedrijf. Behalve de 

traditionele onderwerpen als verzuim, arbo en ouderen denkt men aan ‘verde-

ling van taken en verantwoordelijkheden binnen een en tussen afdeling(en)’ 

en ‘meer fl exibele invulling van werktijden’. De trendbreuk betreft zowel het 

voorop stellen van gezamenlijke belangen alsook het maken van afspraken 

over de organisatie van het primaire proces.

Pilotprojecten met betrokkenheid OR, die verder gaan dan de traditionele 

onderwerpen als arbo, verzuim en ouderen, lopen bij bijvoorbeeld Teleplan 

(reparatie van mobieltjes), Lamb Weston Meijer (aardappelverwerkingsfabrie-

ken), V&D Warenhuizen, Electrolux en Cargill Sas van Gent.

In dezelfde lijn liggen de projecten die CNV BedrijvenBond samen met 

TNO uitvoert onder de titel ‘sociaal innoveren dankzij vertrouwen en vernieu-

wend HRM beleid’. Aan de hand van een nulmeting wordt inzicht verschaft in 

het vertrouwen, het zelfmanagement en het HRM-beleid. Op basis van deze 

meting bedenken OR, werknemers en lijnmanagers gemeenschappelijk een 

interventie. Van daaruit kunnen ook voorstellen worden gedaan voor de CAO 

of kan de OR haar initiatiefrecht gebruiken.

Steekproef CAO’s. Voor sociale innovatie is het van belang dat er ook in de peri-

ode tussen twee CAO’s goed overleg plaatsvindt. Hoe dat op hoofdlijnen moet, 

regelt men soms in de CAO. Voorbeelden hiervan zijn in verschillende vormen 

terug te vinden in de CAO Ziekenhuizen, CAO Zorgverzekeraars of de CAO 

Rabobank.

Waardevol werk_4.indd   Sec1:25 30-1-2008   15:40:01



26 Waardevol werk

ING gaat in zijn CAO een stapje verder en is bereid mee te werken aan de 

vergroting van de representativiteit van de werknemersverenigingen binnen 

ING. Goed en representatief georganiseerd overleg is ondersteunend aan de 

verdere ontwikkeling van het sociaal beleid in de onderneming. Heel concreet 

wil ING hieraan bijdragen door onder andere aan de werknemersverenigin-

gen de kosten te vergoeden van één gratis proefl idmaatschap, dat aan elke in 

2008 bij ING in dienst tredende werknemer zal worden aangeboden. De effec-

ten hiervan zullen worden geëvalueerd.

Meer gericht op goede arbeidsverhoudingen op het niveau van de indi-

viduele arbeidsrelatie is het artikel in de CAO voor de Thuiszorg, waarmee 

zowel aan de werknemer als aan de werkgever het ‘initiatiefrecht’ wordt toe-

gekend. Werkgever en werknemer kunnen gezamenlijk dan wel individueel 

het initiatief nemen om wensen op het gebied van arbeidsduur, werktijden, 

taken en loopbaanbeleid te bespreken, bij voorkeur als onderwerp van een 

functioneringsgesprek.

Flexibel organiseren

Flexibel organiseren is in veel bedrijven aan de orde. Zo is Heineken al enige 

jaren bezig met zelfroosteren. Dalende bierconsumptie in Nederland, met toe-

nemende concurrentie en dalende prijzen vormt de aanleiding om vernieu-

wing van roosters en arbeidstijden te onderzoeken. Tweeledig doel is het ver-

beteren van de bedrijfsvoering en beperken of voorkomen van de problemen 

voor het eigen, vaste personeel. Met een experimenteel rooster worden pieken 

en dalen in de vraag opgevangen met eigen personeel, in plaats van met uit-

zendkrachten. Heineken realiseert daarmee een kostendaling, meer invloed 

op werktijden en werkbehoud voor werknemers. In de CAO is vervolgens 

opgenomen dat naast ploegendiensten ook maatwerk mogelijk is om het expe-

riment te kunnen verbreden.

Ook KLM voert momenteel pilots uit om zelfroosteren in te voeren naar 

Zweeds voorbeeld. Een belangrijk doel is om als werkgever aantrekkelijk te 

blijven op de arbeidsmarkt. Met zelfroosteren kan circa tachtig procent van 

de wensen van mensen worden vervuld als het om werktijden gaat. Een voor-

waarde voor dit succespercentage is wel dat werktijdenafspraken in de CAO 

vereenvoudigd worden omdat centrale regels en beperkingen ook de moge-

lijkheden tot zelfroosteren beperken. Het idee bij zelfroosteren is dat mensen 

verleid en gestimuleerd kunnen worden. Zo kent KLM een zogenoemd ‘wip-

verlof’ (SIC!) van medewerkers die graag op korte termijn een kind willen. 

Ook bij Grolsch, ECT (onderling ruilen via internet) kunnen medewerkers hun 

werktijden beïnvloeden.

NS doet het niet Zweeds maar met een eigen variant. De verwachting is dat 

‘individueel roosteren’ zal leiden tot een toename van fl exibiliteit, tevreden-

heid en productiviteit, een lager verzuim en een grotere aantrekkingskracht 

op de arbeidsmarkt.
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CNV Publieke Zaak heeft een project ‘slimmer werken, rendement en 

werkplezier’. Er zijn achttien netwerken in de sectoren zorg en welzijn, die 

zich bezighouden met vereenvoudiging van roosters, betere communicatie en 

een andere inzet van vrijwilligers.

Flexibel organiseren gaat verder dan werktijden en arbeidsduur. De rol van 

sociale partners is dan vaak minder groot omdat het zich niet in het traditi-

onele domein van de CAO afspeelt. In de aanvang van dit hoofdstuk werd 

al melding gemaakt van de zelfsturing bij DSM Anti-Infectives. Nog enkele 

voorbeelden.

In ziekenhuis De Gelderse Vallei is een betere samenwerking tussen afde-

lingen rond de OK-planning gerealiseerd. De herstel- en faalkosten zijn met 

55% gedaald.

Bij de Productgroep Vegen van de Gemeente Den Haag zijn zelfsturende 

teams ingevoerd met multi-inzetbare medewerkers. Dat heeft een positief 

effect op de prestaties en het werk is minder eenzijdig lichamelijk belastend. 

De vegers zijn weer trots op hun werk.

In de zuivelsector is actief een draagvlak voor sociale innovatie gecreëerd, 

wel weer met inzet van sociale partners. Naast employability is een belang-

rijk onderwerp de storingsvrije fabriek. Dat heeft niet alleen problemen in het 

proces opgelost en de kosten teruggedrongen, maar ook de sfeer aanzienlijk 

verbeterd.

Steekproef CAO’s. In de onderzochte CAO’s zijn uiteenlopende voorbeelden te 

vinden van sociaal innovatieve afspraken die het fl exibel organiseren van het 

werk mogelijk maken. In een aantal CAO’s worden bijvoorbeeld de arbeids-

duur en de werktijden van werknemers bepaald door een jaarurenmodel. Dat 

kan betekenen dat de inzet van een werknemer is gebaseerd op een aantal 

contracturen op jaarbasis, die fl exibel kunnen worden verdeeld over het con-

tractjaar. In de CAO van Praxis geldt daarbij als één van de randvoorwaarden 

dat er geen vast arbeidspatroon is, maar dat bij de vaststelling van de werktij-

den zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met zorgtaken en overige 

bijzondere sociale omstandigheden van de werknemer.

In de CAO voor het Schildersbedrijf is een raamwerk vastgelegd met rand-

voorwaarden en procedures voor inspraak en overleg, waarmee binnen de 

onderneming tussen werkgever en werknemer afspraken kunnen worden 

gemaakt over aanpassing van de arbeidsduur, meertijdwerk en overwerk, in 

het kader van werkspreiding. De basis daarvan is ook een jaarurennorm voor 

de arbeidsduur, waarbij het jaar is ingedeeld in een hoog- en een laagseizoen. 

Het idee daarbij is dat werknemers in het hoogseizoen meer (dan de normale 

arbeidsduur per dag) gewerkte uren kunnen sparen om in het laagseizoen 

minder te kunnen werken dan de normale arbeidsduur.
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Een andere vorm om het werk voor zowel werkgever als werknemer fl exibe-

ler te kunnen organiseren is het gebruik van een ‘functiecontract’. Deze moge-

lijkheid bestaat voor bepaalde groepen werknemers in de CAO’s van TNT en 

KPN. Met het afsluiten van een functiecontract geldt de normale wekelijkse 

arbeidsduur (37 uur) niet meer en evenmin allerlei bijzondere regelingen voor 

bijvoorbeeld werken op ongebruikelijke tijden en overwerk. Feitelijk komt een 

dergelijk contract erop neer dat afspraken over het standaard arbeidspatroon 

worden ingeruild voor afspraken over het werk of de functie die moet worden 

uitgeoefend tegen een bepaalde prijs en totale arbeidsduur.

Gezondheidsmanagement

De omslag van verzuim naar gezondheidsmanagement bij Albron (catering 

en event-organisatie) is erkend met de AWVN-innovatietrofee 2006. Kenmer-

kend is de integrale, positieve en constante insteek, zoals de indicator ‘percen-

tage gezonde mensen’. Actieve preventie bestaat uit arbo-brochures, inzet van 

bekende sporters om medewerkers te stimuleren tot bewegen en indeling van 

gezondheidsbegeleiding in zeven tijdsfasen met verschillende activiteiten en 

signaleringscodes. Ook worden Albron-medewerkers ingezet voor voorlich-

ting over gezonde voeding op lagere scholen. In 2007 is een pilot Caremanager 

opgezet in samenwerking met Achmea met één loket voor balans werk/privé 

in het perspectief van levensfasen. Het loket levert maatwerk om gezond aan 

het werk te blijven, zoals fysiotherapie, psychologen of het volgen van een 

workshop work-life balance. De lijnmanager blijft hierbij de casemanager. De 

klantgerichtheid en het zelfstandig handelen zijn toegenomen. De gezond-

heid blijft stijgen. De gestelde 94%-norm is gezien de positieve ontwikkeling 

tussentijds bijgesteld tot 97%. Tussen 2000 en 2006 is jaarlijks 6 miljoen euro 

bespaard door een hoger gezondheidspercentage. Dit project is onderdeel van 

wat men bij Albron noemt ‘het nieuwe werken’.

Op brancheniveau heeft VNP (papierindustrie) het Arboplusconvenant inge-

zet als investering in een gezond en veilig werkklimaat, gericht op een struc-

turele afname van verzuimkosten. Sinds de start in 2001 en de aanscherping 

in 2004 is het aantal ongevallen per 1000 werknemers met tweederde gedaald. 

Ook het verzuim, de ziektekosten en andere onkosten zijn afgenomen. Bijko-

mende positieve effecten zijn de verbetering van de productieprocessen en de 

toegenomen aandacht voor hygiëne, orde en netheid.

De branche Installatie en Isolatie wil met het project ‘Anders Organiseren ‘ 

de fysieke belasting en de werkdruk verlagen en de effi ciëntie van de bedrijfs-

voering verbeteren. Onderzoek van de ST Groep had duidelijk gemaakt dat 

veel problemen in de branche waren terug te voeren op de organisatie van 

het werk. De beproefde manieren om werk veiliger en beter te maken worden 
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gekoppeld aan nieuwe manieren van werkorganisatie.8 In het arboconvenant 

wordt dan ook de samenhang tussen hulpmiddelen en aanpassingen van de 

werkorganisatie benadrukt. De informatie wordt via een website op een inno-

vatieve manier beschikbaar gesteld, makkelijk toegankelijk, ook voor indivi-

duele werknemers, en interactief (www.missarbo.nl).

Deze projecten sluiten aan bij het project ‘Gezondheidsbeleid in de onder-

neming’ van de sociale partners, dat met ondersteuning van Dexis Arbeid 

werd uitgevoerd (Schaeffer e.a., 2005). Doordat medewerkers zich betrokken 

en medeverantwoordelijk voelen, dragen zij ook bij aan dienst- en product-

vernieuwing en laten zij dat niet alleen over aan de medewerkers die daar 

speciaal voor aangewezen zijn. Martens Beton, Euroma (voeding), VX Com-

pany (IT), TenneT (energie) en Achmea zijn voorbeelden van bedrijven die dit 

expliciet als positief bijeffect van gezondheidsmanagement noemen.

Deze verwachting is in lijn met de theorie dat maatregelen om werkstress-

risico’s te verkleinen en maatregelen om prestaties te verbeteren elkaar kun-

nen versterken als ze bewust worden gecombineerd (Pot e.a., 1994; Warning, 

2000).

Steekproef CAO’s. CAO-afspraken die het doel hebben gezondheid en vitaliteit 

met behulp van gezondheidsmanagement te bevorderen zijn dun gezaaid. Als 

gevolg van de gewijzigde wettelijke kaders voor ziekte en arbeidsongeschikt-

heid stonden de afgelopen jaren CAO-onderhandelingen en –afspraken vooral 

in het teken van inkomenszekerheid bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, re-

integratie en preventief arbeidsomstandighedenbeleid.

Naar aanleiding van deze ontwikkeling zijn CAO-partijen wel de moge-

lijkheden van gezondheidsmanagement aan het verkennen.

Een voorbeeld hiervan is de ING-CAO, waarin enkele jaren terug al werd 

afgesproken dat jaarlijks voor circa 3000 werknemers de mogelijkheid bestaat 

om deel te nemen aan een pilot in het kader van gezondheidsbevordering. 

Doel van de pilot is fi theid en gezondheid van de individuele medewerker te 

verbeteren door beter beweeggedrag, een gezonder voedingspatroon en ander 

rookgedrag.

Employability/leeftijdsbewust personeelsbeleid

De combinatie van veranderde pensioenwetgeving (langer doorwerken), aan-

staand massaal vertrek van de babyboomgeneratie, krapte op de arbeidsmarkt, 

verbod op leeftijdsdiscriminatie en omgevingsdynamiek stellen organisaties 

voor kwalitatieve en kwantitatieve bezettingsvraagstukken. Met behulp van 

8. Slimmere en effi ciëntere logistiek; effi ciëntere inzet personeel; meer invloed op werktekenin-
gen; beter werkoverleg waardoor minder confl icten en getouwtrek; minder wegtransport.
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de leeftijdsspiegel (SZW-AWVN) hebben honderden organisaties hun positie 

in beeld gebracht en activiteiten ontwikkeld (handboek levensfasebeleid, Ver-

hoeff e.a., 2007). Twee hoofdstromen zijn te onderscheiden:

• omschakeling van ‘ontzie-maatregelen’ in CAO’s naar vitaliteit (zie gezond-

heidsmanagement);

• van functiegericht scholings- naar op blijvende inzetbaarheid gericht ont-

wikkelingsbeleid (eerder verworven competenties/EVC, competentie- en 

talentontwikkeling).

Een voorbeeld van ontwikkelingsbeleid is de Rabobank die de inzetbaarheid 

wil verbeteren door het verhogen van de functieniveaus naar hbo+-niveau. De 

uitdaging is om een grote groep mensen van mbo-niveau naar hbo+-niveau te 

krijgen via scholing of ander werk. De voordelen voor die groep medewerkers 

zijn een betere werkzekerheid, uitdagender en beter betaald werk.

Bij Movares (het voormalige Holland Rail Consult) is in de CAO de senio-

renregeling afgeschaft. In plaats daarvan is breder gekeken wat er nodig is om 

werknemers langer gezond te laten werken. Samen met TNO is een werkgroep 

ingesteld die aanbevelingen heeft gedaan voor vernieuwing van het CAO- en 

het HRM-beleid. Inmiddels zijn deze aanbevelingen geïmplementeerd. Onder-

delen hiervan zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid om de arbeidsduur te varië-

ren, de werknemers kunnen kiezen tussen roostervormen, het takenpakket 

kan in overleg met de leidinggevende tijdelijk verlicht of verzwaard worden, 

werknemers krijgen een individueel scholingsbudget en de seniorenregeling 

is ondergebracht in een levensloopregeling (Van Stigt, 2007).

Achmea heeft een brede ‘innovatiekalender’ opgesteld en in uitvoering. Een 

bijzonder onderdeel daarvan is de aandacht voor management. ‘Management 

development’ wordt aangescherpt en daarnaast worden in 2007 en 2008 1600 

managers getraind in cultuurinterventies om een innovatief klimaat te creëren.

Bij de NS zijn creativiteitsstages ingevoerd: in plaats van drie maanden 

netto-uitkering bij zoveel jaar dienstverband kunnen mensen intern of extern 

een frisse neus voor hun loopbaan halen.

Steekproef CAO’s. Als het om sociaal innovatieve arbeidsverhoudingen en 

arbeidsvoorwaarden gaat is employability wel het onderwerp waar in CAO’s 

het meeste over geregeld is, op diverse manieren.

Een inspirerend voorbeeld daarvan is het nieuwste akkoord over de ING-

CAO. Daarin is afgesproken dat de bank een employabilitybudget van vijf 

miljoen euro ter beschikking stelt. Het doel van dit budget is om de inzetbaar-

heid van de medewerker en daarmee zijn positie te verstevigen – zowel op de 

interne als op de externe arbeidsmarkt.

Elke medewerker kan tot een bedrag van  1200 per drie jaar een beroep 

doen op dit budget. Het gebruik hiervan staat náást de reguliere opleidingen, 

die gericht zijn op de eigen functie of de geplande volgende functie.
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De met dit budget gefi nancierde activiteiten vinden plaats in eigen tijd. 

Daarmee wordt ook een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid die 

werknemers hebben voor hun employability.

ING stelt ook zogenoemde employabilityconsulenten aan om zo medewer-

kers en leidinggevenden te ondersteunen en te stimuleren.

Verder gaat de bank in dit hele pakket van samenhangende afspraken over 

employability de mogelijkheden onderzoeken van Elders Verworven Compe-

tenties (EVC) en bekijkt of dit in het FIT-programma van ING past. FIT (Flexi-

bel Inzetbaar Toekomstgericht) richt zich op het ontwikkelen en aanbieden van 

integraal beleid en instrumentarium om medewerkers fl exibel en inzetbaar te 

houden binnen een steeds veranderende organisatie, en om medewerkers te 

hebben en te houden die passen bij ING.

Het UWV heeft in de CAO ook een samenhangend pakket van employa-

bilitymaatregelen ingebed in enkele algemene uitgangspunten van employ-

abilitybeleid. Onderdelen van de maatregelen zijn o.a. een loopbaanscan en 

een employabilitypaspoort als basis voor gesprekken die uitmonden in een 

investeringscontract en een persoonlijk ontwikkelingsplan.

In een aantal CAO’s staan ook afspraken over persoonlijke opleidingsplan-

nen en/of –budgetten. Enkele voorbeelden zijn:

• CAO Primair Onderwijs: onder andere afspraken over een employabili-

tystrategie die in overleg met het medezeggenschapsorgaan vastgesteld 

wordt; een cyclus van functionerings- en loopbaangesprekken; een per-

soonlijk ontwikkelingsplan; het opstellen van een bekwaamheidsdossier.

• CAO Verpleeg- en Verzorgingstehuizen: mogelijkheid regelingen te treffen 

over individuele scholingsbudgetten; recht op individueel en onafhanke-

lijk loopbaanadvies eens in de vijf jaar.

• CAO Schildersbedrijf: storting van 0,4% van het loon op persoonlijke bud-

getrekening ten behoeve van scholing.

• CAO Sara Lee/Douwe Egberts: bedrijfsopleidingsplan en daarvan afge-

leide individuele opleidingsplannen; persoonlijk budget ten behoeve van 

extern employabilityadvies eens in de drie jaar.

Resultaatgericht belonen

De AWVN heeft de systematiek ‘competentieprofi elen/-management’ ontwik-

keld. Bij een inventarisatie van het gebruik in september 2007 bleek dat van de 

94 bedrijven die ermee bezig zijn, 80 % ze (wil) benut(ten) voor ontwikkeling 

en beoordeling, terwijl 43% gericht is op doorvertaling naar beloning.

Steekproef CAO’s. CAO-afspraken over collectieve en/of individuele resultaat-

gerichte beloning zijn al langere tijd geen noviteit meer.

In het kader van deze analyse zijn resultaatgerichte beloningsafspraken in 

CAO’s als sociaal innovatief beschouwd als ze elementen bevatten van beoor-

deling van de ontwikkeling van competenties, te onderscheiden van beoor-
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delingsafhankelijke beloning op grond van prestaties en/of functioneren. In 

de procesindustrie is de competentie- of ontwikkelingsbeloning al wat langer 

gebruikelijk.

Enkele van de onderzochte CAO’s kennen expliciete mogelijkheden om in 

individuele beoordelingsafhankelijke beloningssystemen ook de ontwikke-

ling van competenties mee te nemen. In de CAO voor Zorgverzekeraars is 

in een toepassingsreglement voor resultaatgericht belonen vastgelegd dat de 

ontwikkeling van de werknemer jaarlijks in relatie met de voor de betreffende 

functie gewenste ontwikkeling wordt beoordeeld aan de hand van de feite-

lijk door de werknemer verrichte taken, de wijze waarop de feitelijk verrichte 

taken zijn uitgeoefend, de ontwikkeling van de voor de functie relevante ken-

nis en ervaring, en indien mogelijk vooraf geformuleerde doelstellingen. De 

uitkomst van de beoordeling bepaalt dan of en in welke mate de werknemer 

de groeistappen in het loongebouw doorloopt.

In de CAO van Unilever omvat de beoordeling naast het algemeen functi-

oneren van de werknemer binnen het kader van de functie(omschrijving), ook 

de actiepunten uit het afstemmingsgesprek, inclusief de technische en per-

soonlijke vaardigheden en de vijf afgesproken competenties.

Wat houden afspraken over sociale innovatie in?

In tien documenten – van de CAO’s die in 2007 van kracht zijn geworden 

of concept-afspraken die in 2007 zijn geformuleerd (stand september 2007) 

– worden de begrippen ‘slimmer werken’ en/of ‘sociale innovatie’ expliciet 

genoemd. Doorgaans rekent men onder die begrippen meer onderwerpen/ 

aspecten dan in de analyse in dit hoofdstuk zijn opgenomen.

In het ‘Sociaal contract voor NS’ is sociale innovatie het zwaarst aange-

zet. Er zijn veel maatregelen op het gebied van competentieontwikkeling, ook 

voor ouderen en ‘moeilijk plaatsbare kandidaten op de arbeidsmarkt’, rooster-

experimenten inclusief zeggenschap van medewerkers; experimenten verbe-

tering arbeidsorganisatie en verbetering arbeidsverhoudingen en stimuleren 

gezonde levensstijl. In de CAO is tevens geregeld dat NS deelneemt in het 

Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie en is daarvoor een bedrag gere-

serveerd. Boeiend is dat NS bezig is van elke maatregel de businesscase uit te 

werken, naast de voordelen voor betere gezondheid en arbeidsverhoudingen.

Akzo Nobel gaat een actief beleid sociale innovatie ontwikkelen en stelt 

een budget van 1,5 miljoen euro beschikbaar. Het akkoord is volgens de vier 

vakorganisaties ‘uiterst moeizaam verkregen’.

DSM Emmen en DSM Special Products gaan initiatieven ontwikkelen om 

vorm en inhoud te geven aan slimmer werken en sociale innovatie met het oog 

op de noodzakelijke productiviteits-verbetering en het voorkomen van verlies 

van werkgelegenheid in de mondiale concurrentiestrijd. Tevens wordt bezien 

op welke wijze een gezonde leefstijl kan worden bevorderd. Medewerkers 

kunnen verzoeken een dag of dagdeel vrij geroosterd te worden.
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In de sector Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voert de werkgroep Best 

Practices studies uit naar slimmer werken (arbeidstijdenmanagement; inte-

graal gezondheidsbeleid; organisatorische aanpassingen om mensen in staat 

te stellen langer door te werken).

Bij KLM, Mallinckrodt Baker BV (biotechnologie), Meldon (kunststof), 

Norske Skog Parenco (papier) en Teijn Twaron (kunststofvezels) spreken par-

tijen af om (regelmatig) met elkaar van gedachten te wisselen over voorstellen 

en onderwerpen binnen het thema sociale innovatie.

De ‘afspraken’ zijn dus vooral intenties. Vooral bij NS en DSM heeft men al 

concrete plannen, die op meer dan één aspect van sociale innovatie betrekking 

hebben.

2.4 Het onderhandelingsproces

Dilemma’s

Innovaties kunnen voor werknemers zeer inspirerend zijn: vernieuwingen 

brengen nieuwe kansen en mogelijkheden. Werknemers kunnen het ook vak-

technisch interessant vinden om bij vernieuwingen betrokken te zijn. Zij zul-

len innovaties vaak toejuichen of ten minste accepteren omdat zij inzien dat 

ze nodig zijn voor de verbetering van de prestaties van hun organisatie en 

daarmee voor de continuïteit van hun bedrijf of instelling.

Aan de andere kant kunnen innovaties ook bedreigingen inhouden voor 

werknemers (waaronder ook de managers). Zij kunnen leiden tot reorganisa-

ties, verlies van banen, verandering van functie-inhoud, verandering van posi-

tie, irrelevant worden van opgebouwde ervaring, vertrek van collega’s, wer-

ken met andere collega’s en nieuwe gezondheidsrisico’s. Moeten werknemers 

daaraan dan actief meewerken? Als de indruk bestaat dat slimmer werken 

alleen tot rationalisering leidt, wordt al gauw gezegd: ‘Daar win je geen leden 

mee.’ Hoort sociale innovatie wel bij de rol van de vakbeweging als directe 

belangenbehartiger? Het is duidelijk dat werknemersparticipatie dilemma’s 

met zich meebrengt (Vaas e.a., 2007).

Ook werkgevers en managers hebben hun dilemma’s. Het resultaat van 

innovatie laat vaak langer op zich wachten dan dat van kostenbesparingen; 

bonussen stimuleren gerichtheid op kortetermijnresultaten. Sociale innovatie 

is lastiger dan technologische innovatie: het gaat erom de betrokkenheid van 

medewerkers te vergroten en in het verlengde daarvan macht en kennis te 

delen. Kennis over sociale innovatie is moeilijk te patenteren; men investeert 

daar bij voorkeur niet zelf in, ook al zijn bedrijfsspecifi eke toepassingen van 

die kennis nauwelijks in andere situaties te kopiëren.9 Wil men medewerkers 

9. Zie hiervoor ook het hoofdstuk van Dhondt in dit boek.
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mee laten beslissen over de bedrijfsvoering? Kan de CAO voor meer worden 

gebruikt dan kostenbeheersing en arbeidsrust? Het is dan ook interessant om 

te kijken welk onderhandelingsproces tot stand is gekomen om afspraken over 

sociale innovatie te maken.

Onderhandelingsproces

Waar ondernemingsraden zich actief gaan inzetten voor slimmer werken en 

sociale innovatie blijkt volgens de adviseurs van de sociale partners externe 

begeleiding noodzakelijk, zowel inhoudelijk als procesmatig. De rol van de 

vakbondsbestuurder ten opzichte van de OR blijkt in alle gevallen verschil-

lend. Dat hangt enerzijds samen met de sterkte van de vakbondsvertegen-

woordiging in de OR en anderzijds met het onderwerp. Bij verbetering van 

de werkorganisatie bijvoorbeeld begeleidt de vakbondsbestuurder soms het 

proces, maar zijn de OR-leden de deskundigen.

Er zijn bedrijven en instellingen die slimmer werken en sociale innovatie 

zelf op de agenda hebben gezet, maar in veel gevallen is er een stimulans uit-

gegaan van werkgevers- en/of werknemersorganisaties en met name de orga-

nisaties die ook partner zijn in het NCSI. Deze organisaties willen de bedrijven 

uit het kosten-snijden-stramien halen en ze willen meer met elkaar afspreken 

dan in een CAO mogelijk is. Een CAO leent zich voor afspraken over geld en 

tijd, meetbare zaken die voor langere tijd kunnen worden vastgelegd. Afspra-

ken over veiligheid en gezondheid zijn al lastiger. Over het verbeteren van 

kwaliteit van arbeid en organisatie zijn eigenlijk alleen procesafspraken moge-

lijk en dan ook nog op het niveau van onderneming of instelling. De geïnter-

viewde onderhandelaars benadrukken dat dit een andere benadering vraagt, 

met betrokkenheid van lokaal management en lokale werknemers.

Een voorbeeld hiervan is de gedachte van het sociaal contract. De CAO 

wordt dan beperkt tot de ruilrelatie (loon, pensioen, sociale zekerheid). Een 

nieuwe stijl sociaal contract wordt per onderneming afgesloten tussen verte-

genwoordigers van werknemers in het bedrijf (bijvoorbeeld OR), bonden en 

werkgevers. Zij bespreken de creatieve relatie tussen partijen. Onderwerpen 

als employability, roosters en gezondheid worden niet langer geruild in de 

CAO-cyclus, maar opgebouwd en gezamenlijk uitgerold in een voortdurende 

agenda in de onderneming. Pas als dit proces wordt gefrustreerd kan de CAO 

als scherprechter in beeld komen.

Onderhandelaars die al veel ervaring hebben met sociale innovatie atten-

deren erop dat afspraken in een CAO eerder de afronding van een proces zijn 

dan een begin. Een CAO is geen doel op zichzelf, al kan men er begrip voor 

hebben dat onderhandelaars bij overeenstemming na een moeizaam proces 

dat even wel zo beleven. Het begin van nieuwe processen blijkt doorgaans uit 

de opgeschreven intenties om studies uit te voeren. Slimmer werken en sociale 

innovatie worden vaker dan voorgaande jaren als studieopdracht genoemd. 

Een lichtere vorm is dat partijen afspreken om in het reguliere overleg  concrete 

Waardevol werk_4.indd   Sec1:34 30-1-2008   15:40:01



Sociale innovatie en de rol van sociale partners 35

ideeën over slimmer werken en sociale innovatie te gaan inbrengen. Soms zijn 

er nog weinig ideeën, soms is er nog te weinig zicht op de voordelen en nade-

len, respectievelijk op de businesscase. In een enkel geval schuift men de dis-

cussie op deze wijze voor zich uit.

Werkgeversorganisaties hopen door een pakket van maatregelen de vakor-

ganisaties te verleiden om in hun ogen noodzakelijke moderniseringen door 

te voeren, samen te vatten met het begrip fl exibilisering.

Vakorganisaties hopen eerder bij veranderprocessen betrokken te raken of 

die zelf te kunnen aankaarten om zodoende minder schadegevallen aan het 

eind te hoeven repareren.

Dit zijn van beide zijden nog de traditionele argumenten. Ze vormen een 

valkuil om sociale innovatie echt van de grond te krijgen. In de ogen van de 

visionairs bij de sociale partners gaat het er juist om dat werkgevers een andere 

agenda vinden dan het slim agenderen van de klassieke fl exibilisering en dat 

werknemers zich niet alleen richten op damage control.

Belangrijk is dat alle stakeholders samen (sociale partners, leiding, mede-

werkers, eventueel consumenten of cliënten) een strategisch concept ontwik-

kelen of plan maken voor de sector of het bedrijf, respectievelijk de instelling. 

Pas dan krijgen concrete maatregelen, bijvoorbeeld op het vlak van employa-

bility, roosters of werkorganisatie een perspectief en draagvlak. Dat betekent 

dat de stakeholders hun waarde en belangen erkennen, investeren in mensen 

en zeggenschap.

Slaag- en faalfactoren

Op basis van de ervaringen tot nu toe zijn enkele conclusies te trekken over 

slaag- en faalfactoren om sociale innovatie op de onderhandelingsagenda te 

krijgen en om tot concrete afspraken te komen. Die blijken eigenlijk niet anders 

dan de factoren bij elke organisatieverandering.

De kans op succes neemt toe als er sprake is van een gezamenlijke agenda, 

als werknemers vanaf het begin actief betrokken worden (en niet als sluitpost 

of als potentiële lastpost), als er een langetermijn-commitment is (waardoor 

een eventuele tijdelijke verslechtering geaccepteerd kan worden), als er con-

crete problemen worden opgelost, als nut en noodzaak regelmatig worden 

besproken en toegelicht en als het simpel wordt gehouden. Ook helpt het als 

bedrijfskader, OR en onderhandelaars getraind worden om over deze onder-

werpen te onderhandelen. Een thematische aanpak werkt het beste. Begin bij 

een concrete kwestie (sociale innovatie is een abstracte, politieke term), die 

leiding en medewerkers aan den lijve ervaren en maak zo snel als mogelijk is 

een businesscase.

De kans op falen neemt toe als tijdens het proces het vertrouwen wordt 

beschaamd, als er geen continuïteit is nadat de aanleiding weg is, als er geen 

geduld is om resultaten af te wachten (bij HRM en sociale innovatie altijd pas 
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op langere termijn), als door de verandering de werkdruk te veel oploopt, als 

het project te veel afhankelijk is van enkele personen, als individuele of groe-

pen medewerkers ongelijk profi teren van de veranderingen. Een voorbeeld 

van dat laatste is dat bij zelfroosteren de handigste en meest ervaren mensen 

de leukste taken op de prettigste tijden weten te krijgen. Wanneer het over-

heidsbeleid onduidelijk of veranderlijk is (levensloop, ontslagrecht) kan dat 

ook bijdragen aan het stagneren of falen van projecten. Projecten falen ook 

wanneer vakbondsbestuurders of lokale managers onvoldoende voeling en 

contact met hun eigen achterban, respectievelijk medewerkers hebben. Dan 

wordt het promoten van sociale innovatie snel ervaren als drammen. Begin 

niet te snel met uitruilen, adviseren de ervaren onderhandelaars. Maak eerst 

een gezamenlijke visie en hou het onderwerpenpakket breed. Mensen vallen 

snel terug op zekerheden uit het verleden als ze niet warm gemaakt kunnen 

worden voor een gezamenlijk strategisch concept. Uitruilen krijgt al gauw het 

karakter van afkopen en dat levert altijd onvrede op bij degene die afgekocht 

wordt.

Over sociale innovatie beginnen te praten in het kader van CAO-overleg is 

een faalfactor. In een CAO kunnen onderdelen van afspraken die voortkomen 

uit een langer proces worden vastgelegd.

2.5 Een Nederlands model voor sociale innovatie?

Het is spannend of sociale partners het vliegwiel echt in beweging krijgen. Uit 

evaluaties van nationale programma’s (productiviteit, innovatie, kwaliteit van 

de arbeid) in Europese landen in de jaren tachtig blijkt dat de grootste succes-

sen worden behaald in programma’s waar een expliciet politiek beleid sturend 

is en het programma niet alleen afhankelijk is van het systeem van arbeidsver-

houdingen en/of van de kennisinfrastructuur (Naschold, 1994). In Nederland 

staat de overheid bewust op afstand. Sociale partners delen die visie, al vin-

den ze wel dat de overheid een grotere fi nanciële bijdrage zou mogen geven. 

Vergeleken met de fondsen voor technologisch onderzoek en technologische 

innovatie en gegeven het relatieve belang van sociale innovatie is bij de onder-

steuning van sociale innovatie sprake van een heel klein bedrag. In een aantal 

landen bestaan langlopende en beter gefi nancierde programma’s. Voorbeel-

den daarvan zijn Finland (TYKES, Workplace development programme) en 

Duitsland (Innovative Arbeitsgestaltung – Zukunft der Arbeit). De coördinatie 

is daar in handen van de overheid (ministerie van Arbeid, resp. ministerie van 

Onderwijs en Wetenschappen). Sociale innovatie heeft ook een maatschappe-

lijke businesscase: arbeidsparticipatie, scholingsniveau/kenniseconomie en 

productiviteit.

Positief van de ontwikkeling in Nederland is dat sociale partners en ken-

nisinstellingen zelf het initiatief hebben genomen om een centrum voor 
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sociale innovatie op te richten, naast de tientallen initiatieven om in bedrij-

ven, instellingen en bedrijfstakken projecten te starten of studieopdrachten 

te formuleren. Het eerste Innovatieplatform heeft bij de oprichting ook een 

belangrijke rol gespeeld en het tweede Innovatieplatform heeft het onderwerp 

nadrukkelijk op de agenda. De voorwaarden voor succes van het Nederlandse 

model lijken aanwezig. De controverse over het ontslagrecht is op de achter-

grond geraakt. Op strategisch niveau is er in agenda’s van de sociale partners 

voor 2008 globale overeenstemming over een aantal onderdelen: fl exibiliteit, 

employability, levensfasebeleid, gezondheidsmanagement. De toponderhan-

delaars van de sociale partners verwachten dan ook dat in 2008 het aantal 

projecten over sociale innovatie en het aantal afspraken daarover in CAO’s 

aanzienlijk zullen toenemen. Uiteraard zijn er verschillen van opvatting over 

sommige uitwerkingen, alsook over de loonontwikkeling.

De essentie van sociale innovatie is wellicht dat alle groeperingen belang-

hebbenden in een bedrijf, instelling of sector een gezamenlijk concept voor de 

toekomst ontwikkelen.

Van zo’n gezamenlijk concept op nationaal niveau zagen we een mooi voor-

beeld in de vorm van het event ‘Nederland innovatief: Slimmer werken, meer 

winst’ op 6 december 2007.

Bijlage: steekproef 50 CAO’s

Aantal 

ondernemings-CAO’s

Aantal 

werknemers

Aantal 

bedrijfstak-CAO’s

Aantal 

werknemers

Landbouw 0 0 2 140.000

Voedingsindustrie 3 9.802 1 26.541

Industrie 3 50.500 3 470.503

Bouw 0 0 3 144.140

Handel 3 20.815 3 215.376

Vervoer 3 27.634 3 140.526

Dienstverlening 3 61.750 3 599.622

Zakelijke dienstverlening 5 115.493 2 17.830

Overheid 2 24.098 3 482.000

Zorg 1 3.000 4 662.174

Totaal 23 313.092 27 2.910.598
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3 De ongrijpbare arbeidsorganisatie

Vakbeweging en arbeidsorganisatie: de periode 1974-2007

Jan Warning

3.1 Inleiding

‘Hoe vaak mag een werknemer naar het toilet?’ Deze vraag komt binnen aan 

de arbotelefoon van FNV Bondgenoten. De vragensteller is een vrouw werk-

zaam bij een callcenter. ‘Wij mogen ook geen praatje meer maken met een col-

lega, als we over de afdeling lopen om een printje op te halen. En we mogen 

alleen maar koffi e drinken in de pauze.’ Het is een zeer eenvoudige vraag aan 

de vakbond. Erachter schuilt een complex van problemen die vooral betrek-

king hebben op hoe het werk is ingericht en welke verantwoordelijkheid men 

toebedeelt aan werknemers. De vragensteller is zich hier waarschijnlijk wel 

van bewust maar beseft ook wel dat hieraan weinig te veranderen valt. De 

vraag zal waarschijnlijk door de vakbondsprofessional worden geregistreerd 

als een vraag over ‘pauzetijden’ en niet over ‘arbeidsorganisatie’ of ‘welzijn op 

het werk’.

De Nederlandse vakbeweging heeft altijd een ietwat ambivalente verhouding 

gehad met het onderwerp arbeidsorganisatie. Na de Tweede Wereldoorlog, in 

de tijd van de wederopbouw, heeft de vakbeweging zich gericht op invloed op 

het landelijke macro-economische beleid van Nederland. De Stichting van de 

Arbeid werd opgericht en de vakbeweging kreeg een plaats in de Sociaal Eco-

nomische Raad. Gericht op invloed op macroniveau temperde men de ambi-

ties om ook op bedrijfsniveau een machtsbasis op te bouwen (Windmüller & 

De Galan, 1977: 112). In de jaren zestig is met de komst van het bedrijvenwerk 

een poging gedaan om de positie op bedrijfsniveau weer terug te winnen.

Een andere reden voor de ambivalente houding ten aanzien de arbeidsor-

ganisatie is dat de corebusiness van de vakbeweging de CAO is. En bij reorga-

nisaties beperkt de invloed van de vakbeweging zich veelal tot het opstellen 

van een sociaal plan. Zowel de CAO als het sociaal plan zijn relatief eenvoudig 

vertaalbaar tot kwantitatieve termen waarover onderhandeld kan worden met 

de werkgever. Bij het onderwerp arbeidsorganisatie zijn de aspecten lastiger 

te vatten in kwantitatieve termen. Het onderwerp arbeidsorganisatie lijkt een 

beetje buiten het métier van de vakbondsonderhandelaar te vallen.
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