
n het arbeidsvoorwaardenoverleg 
komen steeds meer afspraken 
tot stand die ertoe leiden dat 
werknemers zelf het initiatief 
nemen, bijvoorbeeld als het gaat 

om werktijden, inzetbaarheid, eigen ont-
wikkeling en beloningsbestanddelen. In 
toenemende mate weegt de eigen verant-
woordelijkheid van werknemers daarin 
zwaarder. Met andere woorden: er treden 
verschuivingen op in de verantwoorde-
lijkheidsverdeling tussen werkgevers en 
werknemers. Voorbeelden te over.
Zo worden in het kader van arbeids-
tijdmanagement afspraken gemaakt 
die aansluiten bij de dynamiek van 
het arbeidsproces en die tegelijkertijd 
rekening houden met door werknemers 
gewenste werktijden. In de CAO Zorgver-
zekeraars bijvoorbeeld staat dat leiding-
gevenden de arbeidsduur in overleg met 
werknemers uitwerken, daarbij rekening 
houdend met de noodzakelijke bezet-
ting en de wensen van werknemers. De 
Nederlandse Spoorwegen en Heineken 
experimenteren met zelfroosteren, waar-
bij werknemers samen eigen roosters  
opstellen.
Een ander voorbeeld is thuis- en 
e-werken. Door gebruik te maken van 
de moderne informatie- en communi-
catietechnologie neemt de plaats- en 
tijdgebondenheid van arbeid af en ont-
staan meer mogelijkheden voor thuis- en 
e-werken. Het is duidelijk dat deze ont-
wikkeling gepaard gaat met meer eigen 
verantwoordelijkheid van werknemers.  

Veel CAO’s bevatten individuele moge-
lijkheden om keuzes te maken tussen 
arbeidsvoorwaarden uitgedrukt in geld 
of vrije tijd. De zogeheten CAO-á-la-
carte die dat mogelijk maakt, bestaat 
al langer. Van recenter datum zijn de 
total-cashbenaderingen van ABN-AMRO 
en KPN. Werknemers mogen en moeten 
op basis van eigen inzichten, voorkeuren 
en persoonlijke omstandigheden keuzes 
maken in de arbeidsvoorwaarden. 
Op het gebied van scholing en employa-
bility zijn tal van afspraken erop gericht 
om transities van werknemers op de 
arbeidsmarkt te vergemakkelijken. De 
rode draad in dit soort afspraken (bij-
voorbeeld over een employabilitybudget 

of een investeringsrekening) is dat de 
werkgever faciliteiten creëert en dat het 
vervolgens de eigen verantwoordelijk-
heid van de werknemer is om die facili-
teiten te gebruiken. 

Flexicurit y

Deze verschuivingen spelen zich af in de 
context van een aantal dominante ont-
wikkelingen: digitalisering, vervagende 
grenzen, een meer pluriforme samenstel-

ling van de beroepsbevolking, een groei-
end gevoel van onzekerheid, het krijgen 
en nemen van meer eigen verantwoor-
delijkheid, het langer vitaal blijven van 
ouderen, en de omwenteling van een ver-
zorgende naar een participatieve samen-
leving. Deze zeven megatrends zetten 
alles op de kop (zoals beschreven door 
Hans van der Heijden en Saliha Bochhah 
in De werkelijkheid van morgen; zeven mega-
trends die HRM op z’n kop zetten). 
Deze megatrends zijn er deels  verant-
woordelijk voor dat er in het krachten-
veld waarin werknemers en werkgevers 
opereren, in termen van verantwoorde-
lijkheid herschikkingen en positiever-
anderingen plaatsvinden. Werknemers 

willen meer eigen verantwoordelijkheid 
dragen. 
Tegen de achtergrond van deze beweging 
loopt ook een nationale discussie over 
flexicurity. Ondernemingen staan onder 
voortdurende druk om producten en 
diensten aan te passen aan snel verande-
rende omstandigheden. Om in business 
te blijven, doen zij een groot beroep op 
werknemers om nieuwe vaardigheden 
te verwerven en in de veranderingen 
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mische ontwikkelingen, is deze verschuiving onvermijdelijk. Het is de opmaat tot wederkerig perspectiefmanagement.
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het combineren van arbeid en zorg en 
met een hogere participatie van werkne-
mers, zijn nog weinig adequate arrange-
menten. Werkzekerheid kan volgens de 
WRR aan betekenis winnen door de kan-
teling naar een activerende, op de toe-
komstige loopbaan gerichte oriëntatie.

Wederkerig perspectieF

Het zal duidelijk zijn dat de beweging 
naar meer eigen verantwoordelijkheid 
onvermijdelijk ook tot andere arran-
gementen leidt tussen werknemers en 
werkgevers. Toekomstige arbeidsvoor-
waardelijke arrangementen moeten de 
verschuiving naar meer verantwoorde-
lijkheden van werknemers bevorderen. 
Het motto wordt dan ook: wederkerig 
perspectiefmanagement. Arrangementen 
hebben vooral kans van slagen als daar-
uit blijkt dat werkgevers en werknemers 
onderling op elkaar zijn aangewezen, bij 
elkaar betrokken zijn en zoveel mogelijk 
oog hebben voor wederzijdse belangen. 
Op die manier kan er een zakelijk even-
wicht tussen beide partijen ontstaan. 
Een evenwicht waarin de zorgplicht van 
werkgevers minder en de eigen verant-
woordelijkheid van werknemers juist 
meer doorklinkt. 
 

VertrouWen

In de toekomst zal de verschuiving naar 
meer eigen verantwoordelijkheid voor 
werknemers verder gestalte moeten 

mee te gaan. Tegelijkertijd zijn werkne-
mers zich ervan bewust dat ondernemin-
gen bezig zijn met processen van perma-
nente herstructurering. Bescherming 
van functies is niet meer aan de orde. 
Werknemers zijn daarom vooral op zoek 
naar nieuwe zekerheden, die ervoor moe-
ten zorgen dat zij aan het werk blijven. 
De nieuwe zekerheden overstijgen de 
specifieke functie en moeten een veilige 
overgang naar nieuw werk mogelijk 
maken.
Flexicurity is de beleidsstrategie die ener-
zijds de flexibiliteit van ondernemingen 
en anderzijds de zekerheid van werkne-
mers – werkzekerheid en inkomensze-
kerheid – ondersteunt. In het flexicuri-
tymodel staat niet baanzekerheid maar 
werkzekerheid (employability) centraal. 

Investeringen van werkgevers en werkne-
mers in levenslang leren, bevorderen die 
werkzekerheid.
 

Beter aFstemmen

Ook de Sociaal Economische Raad (SER) 
en de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) hebben zich in de 
discussie gemengd.  
De SER vindt dat mensen in een toe-
komstige stelsel van werk, scholing en 
inkomen zelf meer verantwoordelijk-
heid kunnen dragen voor de inrichting 
van het eigen leven, voor de eigen 
arbeid, voor de (samenwerking binnen 
de) onderneming en voor de (cohesie 
in de) samenleving. Naast de zorg voor 
een maatschappelijk verantwoorde 
inkomensbescherming, moet het stelsel 
faciliteiten bevatten waardoor mensen 
meer risico’s kunnen en willen nemen 
en ook gemakkelijker van baan durven 
veranderen. Werknemers moeten dus 
meer investeren in kennis, competen-
ties en vaardigheden en – in dit opzicht 
– risico’s nemen, concludeert het SER-
rapport Welvaartsgroei door en voor iedereen 
uit 2006. 
De WRR publiceerde vorig jaar het rap-
port Investeren in werkzekerheid. De WRR 
doet hierin voorstellen voor een leven 
lang leren, inkomensbescherming, reïn-
tegratiebeleid en ‘nieuwe risico’s’. De 
inspanningen op deze terreinen moeten 
beter worden afgestemd op de inzetbaar-
heid van individuele werknemers. 
Opleidingen in het kader van een leven 
lang leren zijn nu nog teveel gericht op 
de huidige functie en niet op andere 
functies bij dezelfde werkgever of 
nieuwe banen bij andere werkgevers. 
Inkomensbescherming heeft een te sterk 
‘beschermend’ accent en de middelen 
hiervoor worden te weinig aangewend 
voor het investeren in werkzekerheid. 
Op het terrein van het reïntegratiebeleid 
is veel bereikt, maar inspanningen van 
verschillende partijen staan soms, qua 
timing en richting, los van elkaar. Voor 
de nieuwe risico’s, die samenhangen met 

Dit artikel is gebaseerd op de AWVN-discussienota 
Verschuivingen in arbeidsverhoudingen; op weg naar 
weder kerig perspectiefmanagement; discussienota AWVN – 
ledennetwerken die eind mei is verschenen. 

In De toekomst van de arbeidsrelatie; een 
essay over wederkerig risicomanagement 
bespreken onderzoekers Gerard Evers 
en Ton Wilthagen de vormgeving van 
de arbeidsrelatie in de komende jaren 
vanuit de overtuiging dat er dringend 
behoefte is aan een nieuwe, eigentijdse 
invulling van de arbeidsrelatie. 
De veranderingen in maatschappij 
en economie zijn snel en ingrijpend. 
De relatie tussen werkgever en werk-
nemer kan daardoor niet onberoerd 
blijven. Voor deze noodzakelijke 
aanpassing van de arbeidsrelatie is 

een andere invulling van het begrip 
‘zekerheid’ nodig. Evers en Wilthagen 
pleiten in dit verband voor ‘weder-
kerig risico management’: werkgever 
en werknemer gaan niet alleen hun 
eigen tot onzekerheid leidende risico’s 
te lijf, maar helpen de andere partij 
bij het positief inspelen op risico’s. 
Beide partijen hebben belang bij het 
actief participeren in elkaars risico’s, 
maar dat werkt alleen als sprake is 
van wederzijds vertrouwen. En dat 
zal moeten worden hersteld en verder 
opgebouwd.

Wederkerig risicomanagement
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Wederkerig perspectiefmanagement  

benadrukt niet de tegenstelling, maar de  

gezamenlijke belangen van werkgevers  

en werknemers

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)

Van verzorgingsstaat naar activerende participatiemaatschappij

krijgen. Dat is noch voor werknemers 
noch voor werkgevers gemakkelijk. Deels 
heeft dat te maken met complicerende 
wet- en regelgeving die deze ontwikke-
lingsgang bemoeilijkt, maar deels ook 
met de gedragsattitudes van werknemers 
en werkgevers. 
De verschuiving van verantwoorde-
lijkheden vraagt aan beide zijden een 
mentaliteitsverandering. Werknemers 
moeten zich ervan 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 verschillende levensfasen 
en aan de hand daarvan bewuste keuzes 
maken. Ze moeten er minder dan voor-
heen op vertrouwen dat de werkgever 
wel zal bijspringen als het fout gaat. 
Aan de andere kant moeten werkgevers 
minder dan voorheen de klassieke ver-
zorgingsrol op zich nemen. 
De verschuivingen en de keuzes in de 
verantwoordelijkheidsverdeling tus-

sen werkgevers en werknemers dienen 
gericht te zijn op het bewerkstelligen 
van een meer zakelijke evenwicht. 
Kernbegrippen in dat verband zijn werk-
nemers- en werkgeversbetrokkenheid, 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
wederzijds vertrouwen. 
Vertrouwen is van groot belang. Zonder 
vertrouwen geen verandering. Maar 
hoe kweek je vertouwen? Hoe is betrok-
kenheid te realiseren? Welke arrange-
menten horen hierbij? En gesteld dat 
een verzakelijking van de relatie tussen 
werknemer en werkgever noodzakelijk 
is, krijgen we dan niet te maken met 
krachten die er krampachtig op gericht 
zijn aan zekerheden vast te houden? En 
hoe kunnen we deze kramp doorbreken?
Veel ondernemingen staan op dit 
moment voor de vraag hoe zij de bewe-
ging naar meer eigen verantwoordelijk-
heid in de praktijk kunnen versterken. 
Wat betekent dat voor het HR-beleid en 
het arbeidsvoorwaardenbeleid? Kunnen 
ondernemingen werknemers, vakbon-
den, ondernemingsraad en/of perso-
neelsvertegenwoordiging meekrijgen in 
deze beweging? En blijft de CAO wel het 
geëigende middel om die nieuwe arran-
gementen te bewerkstelligen?
Het antwoord op die vragen vraagt om 
een gezamenlijk perspectief. Wederkerig 
perspectiefmanagement benadrukt niet 
zozeer de tegenstelling, maar vooral de 
gezamenlijke belangen die werkgevers 
en werknemers hebben. Dat gezamen-
lijk belang dient in de toekomst in de 
arbeidsverhoudingen veel meer voorop 
te staan. y


