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Voorwoord
Vanaf 1978 nam ik namens VNO, later VNO-NCW, deel aan de vormgeving van
‘de polder’, zoals het in de jaren negentig ging heten. Mijn allerlaatste
polderactiviteit namens VNO-NCW vond plaats op 2 juli 2015 als lid van een SERwerkgroep.
Zevenendertig jaar in totaal met daartussen tientallen adviezen en nota’s van de
SER, de Stichting van de Arbeid, waaraan ik mocht meewerken in tussen de drieen vierduizend vergaderingen – naast natuurlijk het voorbereidend overleg
binnen de eigen organisatie.
In 2008 nam ik na twintig jaar afscheid als lid van de plenaire SER (‘de Raad’). De
overlegeconomie was toen al enkele jaren op zijn retour, waarvoor vele
verklaringen zijn aan te dragen. Misschien loont het daarbij de moeite een stap
naar achteren te doen en dit te plaatsen in het bredere perspectief van de
ontwikkeling van de overlegeconomie in de vorige eeuw.
Dit essay is daarvan de neerslag. De ondertitel is een speels bedoelde verwijzing
naar het bekende boek van Bryson uit 2003 met ‘een kleine geschiedenis van
bijna alles’. Geschiedenis is een door de betreffende auteur gebrouwen extract
uit een ongeordende brei aan maar wel met respect voor feiten, gebeurtenissen
en data. Zo dus ook dit verhaal met up and downs, dat afsluit met een aantal
toekomstbeschouwingen in de ‘postpolder’.
Ik dank de Stichting Management Studies dat dit essay kan verschijnen als derde
in een nieuwe jaarreeks. Een eerdere, kortere versie van het essay verscheen
2
eind 2014 onder een iets andere titel als uitgave van VNO-NCW.
Jan-Willem van den Braak
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Samenvatting
1919-1941: oerpolder (unipartisme 3x1)
(eigen verantwoordelijkheden/ad hoc afstemming/nationaal)
1945-1989: klassieke, tripartite overlegeconomie (tripartisme 1x3)
(centralistisch/nationaal/statisch)
1945-1969: harmoniemodel
1970-1982: polarisatiemodel
1983-1989: transactiemodel
1990-2012: moderne overlegeconomie (bipartisme 1x2 + 1) (“poldermodel”)
(structureel afstemming/internationaal/dynamisch)
1990-1995: opkomst poldermodel
1996-2006: hoogtijjaren poldermodel
2007-2012: verval poldermodel
2013 e.v.: post(moderne)-polder (multipartisme Yx1)
(eigen verantwoordelijkheden/ad hoc afstemming/internationaal)
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1 Bijna een eeuw poldergeschiedenis
1 De oerpolder (1919-1941)
Richtingloosheid is gevaarlijk, dat heeft de geschiedenis wel bewezen. De aanloop
naar 1914, het begin van de Eerste Wereldoorlog, biedt daarvan een sprekend
voorbeeld. Europa heeft zich toen massaal in een zwart gat gestort. Ik zie een
paar parallellen tussen die tijd en het heden (zonder overigens herhaling van een
dergelijk drama te willen suggereren). Die parallellen betreffen de grote
verschillen in welvaart en een blind vertrouwen in de technologie. In een context
van richtingloosheid houdt dat risico’s in.
SER-voorzitter Wiebe Draijer in toespraak voor VNO-NCW-Bilderbergconferentie
2014
Het begin van de Nederlandse overlegeconomie wordt doorgaans gesteld op
1945, toen binnen twee weken na de bevrijding de Stichting van de Arbeid werd
opgericht door een aantal voorlieden van de centrale ondernemers- en
werknemersorganisaties. Daarbij wordt vaak vergeten dat die al een
vooroorlogse voorloper had in de vorm van Hoge Raad van de Arbeid, waarin
diverse ondertekenaars van het oprichtingsmanifest van de Stichting van de
Arbeid ook al zitting hadden.
In die zin is de overlegeconomie niet zozeer een vrucht van de Tweede als wel
van de Eerste Wereldoorlog, die ook wel de oercatastrofe van de 20e eeuw
wordt genoemd. Vorig jaar werd herdacht dat deze honderd jaar geleden begon.
Sommigen trokken zelfs zekere parallellen tussen de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog en de actuele crisisdreigingen in Nederland (poldercrisis,
groeistagnatie), Europa (Oekraïne, Griekenland, EU) en daarbuiten (MiddenOosten, Chinese expansie).
Hoe dat ook zij, door de Eerste Wereldoorlog veranderde de wereld drastisch in
meerdere elkaar deels tegenstrevende opzichten:
• De oorlog was, zeker vanaf 1916, de eerste totale oorlog, waarbij alle
oorlogvoerende landen er bewust voor kozen om met behulp van de
nieuwste technologische ontwikkelingen (onderzeeboten, vliegtuigen,
vlammenwerpers, gifgas, mitrailleurs, tanks) en tegen iedere prijs aan
mensenlevens (tot en met wat we nu genocide zouden noemen) net zo lang
door te gaan tot de tegenstander totaal verdelgd was;
• De oorlog zaaide door de aangerichte verwoestingen in de loop van 1917 in
Rusland het zaad voor de communistische Oktoberrevolutie, die de wereld
ruim zeventig jaar zou achtervolgen;
6

•

•

•

De Vrede van Versailles zaaide het zaad voor de opkomst van het Duitse
nationaal-socialisme, dat de wereld ruim twintig jaar zou achtervolgen
(samen met het Italiaanse fascisme);
De Verenigde Staten betraden het wereldtoneel - om daar niet meer af te
stappen -, waarbij President Wilson ernaar streefde om te komen tot een
wereldwijd netwerk van vreedzame open betrekkingen tussen de naties tot
voordeel van allen (Pax Americana).
Tegelijk gaf de Eerste Wereldoorlog in vele landen de stoot tot verdere
materiële vooruitgang en emancipatie van de burgers (vrouwen, jongeren en
arbeiders), tot uiting komend in o.a. het algemeen kiesrecht voor mannen en
vrouwen, meer arbeidsbescherming en de erkenning van vrije vakbonden,
3
gesymboliseerd in de oprichting van de ILO in 1919;
e

De historicus Eric Hobsbawm poneerde in een boek over de 20 eeuw dat deze in
1914 begonnen was. Op grond van het voorgaande zou ik dat begin eerder in de
jaren 1917-1920 leggen. De spanning en strijd tussen de allesbeheersende Staat
als nieuwe seculiere God en een samenleving, die in vrijheid wordt vormgegeven
door zijn burgers, tussen gezag en autonomie, tussen uniformiteit en pluriformie
teit zou de 20 eeuw en de afloop daarvan bepalen.
Na de wapenstilstand op 11 november 1918 leek in diverse landen de revolutie
uit te breken. SDAP-leider Troelstra hoopte dat het ook Nederland zover was
maar na zijn oproep tot een socialistische omwenteling bleek dat hij zich deerlijk
had vergist. Dat was het begin van de inkapseling van het socialisme in het
parlementair-democratische bestel.
Het algemeen kiesrecht was al in 1917 ingevoerd, het algemeen vrouwenkiesrecht volgde in 1919. En in dat jaar werd ook een Arbeidswet ingevoerd met een
maximaal 48-urige werkweek.
e
Op sociaal terrein waren in Nederland aan het begin van de 20 eeuw de eerste
landelijke werkgevers- en werknemersorganisaties ontstaan, opmerkelijk genoeg
de werkgeversorganisaties nog iets eerder: het Verbond van Nederlandsche
Werkgevers ontstond eind 1899 met als aanleiding de wens om in het
bedrijfsleven tot eigen sociale regelingen, bijvoorbeeld bij ziekte, te komen in
plaats van staatsinterventie. Ook de niet-communistische landelijke vakbonden
streefden naar hervormingen binnen het kapitalistische bestel, zodat daarmee
van beide zijden een zekere basis was gelegd voor overleg met elkaar. De
confessionele partijen waren daar al sinds 1891 een voorstander van: in dat jaar
werd in de pauselijke encycliek Rerum Novarum gesproken over een verzoening
tussen arbeid en kapitaal, naar aanleiding waarvan in Nederland het Eerste
Christelijk-Sociaal Congres bijeenkwam en in 1919 het tweede.
Dat laatste jaar kwam het tot instelling van de Hoge Raad van Arbeid, waarin de
7

centrale organisaties konden overleggen en de regering van advies konden
dienen. De eerste zitting vond plaats in 1920, het begin van de optimistische
roaring twenties.
Na 1910 waren al steeds meer CAO’s afgesloten; in 1927 werd dit ‘koninklijk
wapen van de vakbeweging’ wettelijk vastgelegd en tien jaar later gecomplementeerd met de Wet op het algemeen verbindend verklaren (avv) van CAO’s, zodat
ongeorganiseerde werkgevers in de bedrijfstak niet via ‘onderbieding’ de
bedrijfstakCAO zouden kunnen uithollen. Instrumenten die de tand des tijds tot
op de dag van vandaag zouden doorstaan.
De oerpolder in werking.
En toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. De Duitse bezetter stelde al in 1940
een College van Rijksbemiddelaars in, dat bindende loonregelingen kon
vaststellen en dat tot 1942 zou fungeren (waarna zijn bevoegdheden werden
overgenomen door het ministerie van Sociale Zaken).
In 1941 werden de centrale ondernemers- en werknemersorganisaties door de
bezetter ontbonden of gelijkgeschakeld. Maar in de jaren daarna teerden hun
voorlieden op de contacten en het overleg uit het interbellum en bleven zij elkaar
ontmoeten voor zover dat mogelijk was. En daarmee werd de basis gelegd voor
de na-oorlogse klassieke overlegeconomie, zoals we die tot 1990 zouden kennen.
2 De klassieke overlegeconomie (1945-1989)
1945-1969: Harmoniemodel
M. Bottenburg noemt in zijn standaardwerk over de geschiedenis van de
Stichting van de Arbeid de periode 1945-1950 de eerste bloeiperiode van de
Stichting (de tweede zou pas bijna een halve eeuw later volgen). Het begon
allemaal met wat later wel de Grote Uitruil tussen sociale partners werd
genoemd: de vakbeweging aanvaardde dat de besturing van de onderneming aan
de ondernemer is (en daarmee de kern van het kapitalistische systeem), in ruil
daarvoor kreeg men invloed op landelijk niveau. Zo werd de dreiging van een
socialistische revolutie ingedamd (de communistische Eenheidsvakcentrale EVC
kreeg geen plaats aan de overlegtafel) en tegelijk werd in grote eendracht
gewerkt aan de wederopbouw.
De adviesrol van de Stichting van de Arbeid werd vanaf 1950 grotendeels
overgenomen door de SER, die ook het toporgaan van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie (pbo) moest gaan vormen, een oud christelijk-sociaal ideaal.
Naast sociale partners met ieder 15 zetels kwam er een derde geleding met ook
15 zetels van de onafhankelijke Kroonleden. Deze zouden moeten zorgen voor
wetenschappelijke inzichten bij de voorbereiding van adviezen in de diverse
8

commissies en voor het bouwen van bruggen tussen de andere twee partijen. Er
werd een wettelijke adviesplicht van de regering aan de SER doorgevoerd voor
alle belangrijke sociaal-economische voornemens, waardoor dit orgaan welhaast
een semi-gouvernementele positie ging innemen.
Op ondernemingsniveau kregen werknemers voor het eerst bepaalde medezeggenschapsrechten, die in de jaren zeventig nog fors zouden worden uitgebouwd,
maar dus zonder te tasten aan het primaat van de ondernemer ten aanzien van
de investeringsbeslissingen en de winstbestemming.
Voor de wederopbouw was loonmatiging essentieel en daarvoor werd gezamenlijk een geleide loonpolitiek ontworpen: de regering stelde de loonruimte vast,
mede aan de hand van halfjaarlijkse SER-adviezen, en het College van
Rijksbemiddelaars keurde CAO-afspraken op basis daarvan al dan niet goed. Om
de werkloosheid zo goed mogelijk te beheersen werd in het Buitengewoon
Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) van 1945 een preventieve ontslagtoets
ingevoerd.
Zo kon in 1952 weer het vooroorlogse productiviteitsniveau gerealiseerd worden
en werkten sociale partners samen met de rooms-rode kabinetten-Drees verder
aan geleidelijke welvaartsverhoging en een uitbouw van de sociale
zekerheidsregelingen, met de invoering van de AOW/AWW in 1957 als
hoogtepunt.
Sociale partners kregen ook bestuurlijke medeverantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de werknemersverzekeringen (ZW, WW, vanaf 1967 ook WAO).
Het waren de hoogtijjaren van het corporatisme, dat ook goed aansloot bij de
zuilenmaatschappij van toen - al kwam de pbo, behalve in de agrarische sector en
de detailhandel, niet echt van de grond. Bij alle arbeidsconflicten en stakingen,
die er ook toen waren, was toch het streven naar consensus en het nemen van
tripartite verantwoordelijkheid voor het bestel overheersend: het harmoniemodel werd het in de jaren zestig wel genoemd - steeds vaker enigszins smalend
overigens.
In het begin van de jaren zestig nam de (aardgas)welvaart zodanig toe dat er
voldoende ruimte voor behoorlijke forse loosverhogingen ontstond. De ‘loongolf’
ging het heten, die een lange periode van hoge inflatie inluidde. De ambtenaren
kregen hun ‘Toxopeusronde’, de vrije zaterdag werd ingevoerd en de televisie,
wasmachine en auto kwamen geleidelijk voor steeds meer mensen binnen bereik
in wat de ‘consumptiemaatschappij’ of ‘welvaartsmaatschappij’ ging heten.
Daarmee had de geleide loonpolitiek zijn langste tijd gehad. Er werden ingewikkelde formules ontworpen om de loonontwikkeling meer te differentiëren
naar bedrijfstak. Zo werd het hele decennium gezocht naar een nieuw
loonpolitiek systeem met meer balans tussen vrijheid en centrale normering of
toetsing, zonder veel succes, totdat in 1967 de Stichting van de Arbeid verklaarde
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naar een volledig vrije loonvorming toe te willen.
Die roep om meer vrijheid had intussen bezit genomen van de jongere
generaties. De (weinige) nozems van de jaren vijftig werden de provo’s van de
jaren zestig met Amsterdam als ‘magies sentrum’. Het was misschien wel de
grootste en meest plotselinge culturele revolutie uit de geschiedenis: de
jongeren wilden en kregen meer inspraak, minder ouderlijke bemoeizucht,
minder kerkelijke voorschriften, minder autoritaire structuren in het onderwijs
en op het werk, meer vrijheid op ieder terrein en meer ‘genieten’. Love and
peace in plaats van meer geld en status als beloning om de hardwerkende burger
‘zoet te houden’.
Wie de nieuwe tijd verstond was ‘progressief’, de anderen waren ‘conservatief’.
Een mentale tweedeling, die in de politiek bij de zich progressief noemende
partijen (met als nieuwe partij D66) vertaald werd in een heftige oppositie tegen
het zittende centrum-rechtse kabinet van KVP-leider De Jong, waarbij de PvdA op
zijn beurt weer flink onder druk werd gehouden door Nieuw Links. Die beweging
binnen de PvdA stelde vergaande eisen als uittreding uit de NATO, afschaffing
van de monarchie, het uitsluiten van de KVP bij de coalitievorming, nationalisatie
van bepaalde bedrijfstakken en zo nog het een en ander. Zo werd de culturele
revolutie ook vertaald in een nieuwe benadering van de politiek. De aanhangers
daarvan wilden via een polarisatiestrategie tot een tweepartijenstelsel met een
progressieve en een conservatieve partij komen - met de eersten aan de goede
kant van de historie en dus ook als uiteindelijke winnaars.
1970-1982: Polarisatiemodel
Maar het oude bestel doorstond de semi-revolutionaire oprispingen door tijdige
aanpassingen uiteindelijk tamelijk gemakkelijk, met minister-president de Jong
als het laconieke symbool daarvan. Een van die aanpassingen betrof het systeem
van geleide loonpolitiek, dat in 1970 definitief werd vervangen door het primaat
van vrij CAO-overleg, zij het met de mogelijkheid van een loonmaatregel als het
uit de hand liep. In dat jaar werd het zilveren jubileum van de Stichting van de
Arbeid niet gevierd in verband met een groot arbeidsconflict in de havens - maar
niemand die het instituut, of dat van de SER, wilde afschaffen.
Het land was cultureel wel onomkeerbaar veranderd: de autoritaire gezagsstructuren werden niet meer als vanzelfsprekend geaccepteerd door de burgers,
inclusief vrouwen en jongeren, emancipatie werd een nieuw slagwoord. Er werd
wel gesproken van een Tweede Feministische Golf (na die aan het einde van de
Eerste Wereldoorlog), ook al gingen nog lang niet alle vrouwen aan de betaalde
arbeid.
Eind 1972 kwam er nog een breed kwantitatief centraal akkoord tot stand in de
stijl van de oude geleide loonpolitiek maar dat zou het laatste akkoord van die
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snit in de geschiedenis blijken, dat bovendien het jaar daarna in de praktijk van
het CAO-overleg volledig onderuitgehaald werd.
De progressieve partijen en de aan hen verwante maatschappelijke organisaties
wilden na al die jaren van voorbereiding nu echt tot een echt fundamentele
maatschappijhervorming in socialistische richting komen. En dat leek te gaan
lukken met het aantreden van het kabinet-Den Uyl in mei 1973, het ‘rode
kabinet met de witte rand’. De verwachtingen waren hoog gespannen, de zorgen
van ondernemers navenant groot. De eerste jaren leek het erop dat het kabinet
met gematigde stappen in de gewenste richting zou gaan, indachtig het adagium
van Den Uyl uit 1970 over ‘de smalle marges van de democratie’. Sociale partners
werden als altijd geconsulteerd en de SER kreeg vele adviesaanvragen te
verwerken.
De progressieven in het parlement werden vanaf het midden van het decennium
ongeduldiger en eisten op luidere toon maatschappijhervormende maatregelen
in de sfeer van de grondpolitiek, nivellering, medezeggenschap in de
onderneming en ook - voor ondernemers het zorgelijkste van al - vermogensaanwasdeling. Zij werden daarbij gesteund door de vakbeweging, waarvan de
Industriebond NVV de radicaalste was. De nota ‘Fijn is anders’ uit 1976 liet geen
misverstand over het grote einddoel: ‘De Industriebond NVV wil een socialistische samenleving op basis van arbeidsdemocratie’.
De vakbonden hielden daarnaast in het CAO-overleg hardnekkig vast aan de volautomatische prijscompensatie (de ‘apc’), die de winsten verder uitholde. Maar
het leek wel of een belangrijk deel van de samenleving werkelijk geloofde dat als
de collectieve uitgaven (en dus ook lasten) maar verder stegen, de ideale
samenleving vanzelf dichterbij zou komen.
Het kabinet erkende overigens impliciet wel dat het apc-mechanisme economisch zeer bedreigend was want het werd zowel in 1974 als in 1976 buiten
werking gesteld met een loonmaatregel. Het kabinet streefde, ondanks de
invoering van de vrije loonpolitiek in 1970, fundamenteel een ‘alle
inkomensgroepen omvattend indicatief inkomensbeleid’ na, zoals het vastlegde
in de Interimnota Inkomensbeleid van 1975. Een soort van begeleide loonpolitiek
onder regie van de overheid en met een forse nivellering als doel; Den Uyl had
het over een maximaal verschil in inkomens van 1:5.
Werkgevers hadden dus ideologisch de wind fors tegen - ondernemen was ‘vies’,
zoals wel gezegd werd - en na de recessie van 1975 ook economisch. Het leidde
in 1976/1977 tot een open waarschuwingsbrief van tien ondernemers, een voor
die tijd zeer fors PR-middel, en tot een gecoördineerde poging van werkgevers
om in het CAO-overleg van de apc af te komen. Maar die actie mislukte al na
enkele weken deerlijk, omdat de vakbeweging eenvoudig te sterk was voor
werkgevers, evenals pogingen om in de Stichting of in tripartite overleg tot een
gezamenlijke aanpak te komen. De overlegeconomie was op sterven na dood.
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In 1977 won de PvdA weliswaar de verkiezingen met maar liefst 53 zetels (ten
koste overigens van de kleinere linkse partijen) maar toch zou dat tweede
kabinet-Den Uyl er nooit komen, ondanks de nadien vaak herhaalde belofte van
Den Uyl. Onder het kabinet-Van Agt/Wiegel liep de economie geleidelijk verder
uit de rails. Ook de tweede oliecrisis in 1979 bracht geen ommekeer in de
verhoudingen, toen een daarop geënt centraal akkoord - met diverse cijfermatige
arbeidsvoorwaardenafspraken, zoals in het laatste akkoord van alweer zeven jaar
geleden - op het laatste moment werd afgeblazen door de FNV (het ‘bijnaakkoord’), waarna het kabinet voor 1980 wéér een loonmaatregel afkondigde.
Van de maatschappijhervormende voorstellen van het vorige kabinet overleefde
alleen de uitbreiding van de wettelijke rechten van ondernemingsraden (WOR),
omdat dat instituut goed paste bij de nieuwe, meer gelijkwaardige verhoudingen
tussen de werkgever en zijn werknemers (de term ‘arbeider’ verdween langzamerhand).
De polarisatiestrategie van de progressieve partijen was echter eind jaren
zeventig definitief mislukt: het kabinet bleek met zijn krappe meerderheid toch
niet weg te krijgen en het loutere bestaan van het CDA was het bewijs dat het
politieke midden nog steeds in volle glorie bestond. In 1981 was een nieuw
kabinet met de PvdA en D’66 (dat zich had vastgeklonken aan de PvdA)
weliswaar de enige mogelijkheid op grond van de verkiezingsuitslag maar dat
werd een ramp, na ruim een half jaar zeeg het kabinet ineen.
Zo verliep het tij voor de ‘fundamentele hervormingen’ definitief, de wal had het
schip gekeerd en nu zat Nederland na het jarenlange feest van de verbeelding
met de kater. Eindelijk was definitief duidelijk dat meer collectieve uitgaven en
banenplannen van de overheid geen oplossing vormden. Centrale stimulering en
planning (het Keynesiaanse adagium) pasten niet meer op de moderne,
technologisch geavanceerde samenleving met grotere keuzevrijheden van de
burgers.
Zo kon in het najaar van 1982 het eerste kabinet-Lubbers aantreden met zijn
geheel nieuwe driesporenbeleid van herstel markt, deregulering en sanering
overheidsfinanciën, daarbij gesteund door in ieder geval werkgevers.
Den Uyl zou later zeggen dat zijn hervormingskabinet in 1973 eigenlijk al een jaar
of vijf te laat was geweest - maar de what if-vraag wordt ook in de geschiedenis
nooit beantwoord.
24 november 1982: Akkoord van Wassenaar
Naar dit akkoord zal wel altijd worden teruggegrepen, in binnen- en zeker ook
buitenland, als hét voorbeeld van het belang van samenwerking tussen sociale
partners en overheid voor een positieve sociaal-economische ontwikkeling,
arbeidsvrede en stabiliteit.
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De ontstaansgeschiedenis van dat akkoord is, zo kort mogelijk geformuleerd, er
een van een dus jarenlange onmacht die aan de macht was, met uiteindelijk zo’n
grote schade voor allen in termen van stagnerende groei, onbeheersbare staatsfinanciën, alsmaar stijgende werkloosheid en een cultuur van moedeloosheid en
frustratie, dat partijen elkaar wel moésten vinden op straffe van totaal verlies
aan geloofwaardigheid - en nóg een loonmaatregel voor 1983. Zo kwam het
akkoord er binnen enkele maanden, nadat de voormannen Kok (FNV) en Van
Veen (VNO) het initiatief hadden genomen voor bipartite overleg, waarbij ook
het nieuwe kabinet-Lubbers op de achtergrond was betrokken.
Het uiteindelijke akkoord was van een verbluffend simpele inhoud, die
nauwelijks anderhalf A4 vergde: sociale partners beloofden elkaar rendementsherstel via loonmatiging enerzijds en herverdeling van arbeid in diverse vormen
anderzijds (arbeidsduurverkorting op jaar- of weekbasis, VUT, deeltijdarbeid) om
daarmee de economie vlot te trekken en de burgers weer (arbeids)perspectief te
bieden.
De tweede Grote Uitruil na die van 1945.
Loon voor werk. En dat zou blijken te werken.
Het kabinet zou zich onthouden van weer een nieuwe loonmaatregel en kreeg
overigens de ruimte van sociale partners om zijn eigen beleid te voeren. ‘Met
behoud van gevoelens’, zoals in de tekst stond als tegemoetkoming aan de
vakbeweging, die natuurlijk wel grote moeite bleef houden met het
aangekondigde bezuinigingsbeleid, dat bijvoorbeeld ook de ambtenaren en
uitkeringsgerechtigden hard zou treffen: de ambtenarensalarissen en sociale
uitkeringen werden in 1984 gekort met 3%, na vergeefse collectieve acties van de
ambtenarenbonden en vervolgens werden deze gedurende vrijwel de hele jaren
tachtig bevroren (ontkoppeling).
In 1987 zou de wettelijke grondslag voor een loonmaatregel beperkt worden tot
‘externe, schoksgewijze veranderingen in de economie’. Van het instrument is tot
op de dag van vandaag geen gebruik meer gemaakt.
1983-1989: Transactiemodel
Sommigen voorspelden dat met dit historische akkoord het centrale overleg zijn
langste tijd gehad had. Want het woord was nu toch definitief aan het decentrale
niveau? Maar al snel bleek deze ‘vrijmaking’ van het CAO-overleg juist de wens
op te roepen om dit via centraal overleg toch enigszins te blijven sturen via
aanbevelingen. Bovendien had het akkoord sociale partners, ondanks verschillen
van opvatting over het harde hervormings- en saneringsbeleid van het kabinetLubbers, dichter bij elkaar gebracht. Er was iets wezenlijks veranderd in hun
mentale opstelling. Het is niet overdreven te zeggen dat met het akkoord in
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Nederland de ideologie van de klassenstrijd definitief ten grave was gedragen,
vroeger dan in de meeste andere Europese landen (waarvan er sommige nog
steeds half in dat stadium steken).
Toen bovendien het beleid van het kabinet bleek te werken en de bevolking dat
steeds meer op waarde schatte, werden sociale partners hierdoor als het ware
nog verder in elkaars armen gedreven. En zo kon het gebeuren dat er vanaf 1985
opnieuw tripartite overleg op gang kwam - maar nu niet langer alleen als toneel
om de eigen opvattingen en eisen te etaleren, zoals in de jaren zeventig, maar
weer als middel om waar mogelijk gezamenlijk te bouwen. SER-voorzitter Quené
omschreef in zijn aanvaardingsrede van dat jaar de nieuwe verhoudingen tussen
sociale partners als het ‘transactiemodel’.
De resultaten van het kabinetsbeleid werden geleidelijk zichtbaar: een zich
eindelijk structureel herstellende economie en een begin van meer banen. Dat
beleid gingen sociale partners ondersteunen door een aantal bi- en tripartite
afspraken over een gematigde loonkostenontwikkeling, bestrijding
jeugdwerkeloosheid en langdurige werkloosheid alsmede scholing. Dit onder de
titel ‘Samen aan het werk’, welke eigenlijk aan alle grote akkoorden sindsdien
gegeven had kunnen worden.
Bij de vakbeweging ging in die jaren de vooroorlogse generatie van vakbondsbestuurders met pensioen, de laatste generatie die nog zelf van de fabriek was
opgeklommen tot kaderfuncties in de vakbeweging. Het vakbondsapparaat werd
ook steeds meer geprofessionaliseerd door het aantrekken van beleidsmedewerkers, die veelal van de universiteit of hogeschool kwamen. CNVbestuurder De Geus zei later hierover: ‘Er kwamen dus mensen … binnen, veelal
typisch mensen van de jaren zestig, met een behoorlijke opleiding en een links
sociaal engagement. Geleidelijk werd alles rond wetten en regelingen als
specialistisch beschouwd en overgelaten aan die professionele beleidsmede4
werkers.’
Lubbers kon in 1986 zijn beleid in een tweede kabinet met de VVD voortzetten na
een unieke verkiezingsoverwinning van 54 zetels voor zijn partij. In de jaren
daarna werd in de Stichting van de Arbeid overleg gestart over steeds meer
sociale onderwerpen: oude thema’s, die altijd tot scherpe verdeeldheid hadden
geleid (vakbondswerk in de onderneming, klachtrecht, inkomensopenbaarheid),
maar ook nieuwe, zoals de bevordering van deeltijdarbeid. Het poldermodel
kondigde zich aan …
Helaas zou deze positieve ontwikkeling in het voorjaar van 1989 onderbroken
worden met de val van het kabinet, waarna de rest van het jaar in het teken
stond van de verkiezingen en de formatie, die aanmerkelijk gevoeliger was dan
die van 1986. De permanente moeilijkheden in het kabinet-Den Uyl en het totale
fiasco van het kabinet-Van Agt/Den Uyl in 1981-1982 waren nog niet vergeten,
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een herhaling daarvan moest hoe dan ook worden voorkomen. In het
formatieproces werd teruggegrepen op het instrument van alomvattende
tripartite afspraken over het hele sociaal-economisch beleid, om daarmee het
nieuwe kabinet meer legitimatie en draagvlak te geven.
Na een maandenlang proces achter de schermen, waarbij van de sociale
partners eigenlijk alleen FNV en VNO echt betrokken waren, kwam op 1
december 1989 het Gemeenschappelijk Beleidskader (GBK) tot stand, ruim drie
weken na het aantreden van het derde kabinet-Lubbers met Kok als vice-premier
én minister van Financiën.
Precies twee dagen na dat aantreden was de Berlijnse Muur gevallen, een
geopolitiek feit van de eerste orde waarmee dus geen van de betrokken partijen
rekening had kunnen houden.
3 De moderne overlegeconomie: het poldermodel (1990-2012)
Opkomst (1990-1995)
Om iets op te bouwen moet soms eerst iets afgebouwd worden. Dat was in ieder
geval zo bij de overgang naar de moderne overlegeconomie. Het GBK zou al snel
de laatste oprisping van de klassieke overlegeconomie blijken, waarin gepoogd
werd om tripartite het land te besturen. In schijn gezamenlijk maar in de praktijk
vooral wederzijdse wurggrepen op basis van het gedetailleerde, nogal
technocratisch uitziende akkoord.
De onvrede in m.n. werkgeverskring nam dan ook al snel toe en die groeide
alleen maar toen al in 1990 bleek dat ondanks het vallen van de Muur de
economie tegen begon te vallen en tegelijk de noodzakelijke ombuigingen en
hervormingen maar moeizaam van de grond kwamen in het nieuwe kabinet.
Bovendien hadden sociale partners dus een paar jaar eerder ontdekt dat ze in de
Stichting van de Arbeid wél gezamenlijk tamelijk vlot tot afspraken konden
komen. Zo ontstond in 1990 een hausse aan Stichtingsakkoorden over nieuwe
vraagstukken als vrouw en arbeid (de generatie van na 1960 werd de eerste die
massaal aan het werk wilde), inschakeling van minderheden, het omgaan met
gewetensbezwaren en de sociale dimensie van Europa.
Dat laatste had te maken met het project ‘Europa ‘92’ van Europese Commissievoorzitter Jacques Delors, waarmee ‘Europa’ nu echt van belang leek te gaan
worden voor het nationale beleid. En dat nog meer toen eind 1991 het Verdrag
van Maastricht tot stand kwam, waarin het werkterrein van de EU aanmerkelijk
verbreed werd met een muntunie aan de einder van de eeuw én de invoering
van een Sociale Dialoog op EU-niveau.
De vakbeweging en werkgevers waren zonder meer positief over deze Europese
opening naar meer welvaart en banen in de lidstaten. De enige vrees aan
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vakbondskant was dat de sociale regelingen zonder nadere regulering in een
spiraal naar beneden (race to the bottom) zouden belanden als prijs hiervoor. Die
‘social dumping’ moest voorkomen worden en werkgevers waren het daarmee
eens in het besef dat een dergelijke spiraal de slechtste dienst zou zijn die aan
het Europese project bewezen kon worden.
Vrijwel gelijktijdig met het Verdrag van Maastricht kwam met de ontbinding van
de Sowjet-Unie na driekwart eeuw het communisme tot een einde. De markteconomie leek gewonnen te hebben, de roaring nineties waren begonnen na de
toch wat deprimerende jaren tachtig.
Het was ook precies honderd jaar na de eerdergenoemde encycliek Rerum
5
Novarum over de verzoening van arbeid en kapitaal. En met de voltooiing van de
e
emancipatie van alle burgers leken de 19 eeuwse ideologieën hun historische
functie wel vervuld te hebben.
e
Hobsbawm noemde 1991 het einde van de 20 eeuw, Fukuyama zelfs van de
geschiedenis.
In ieder geval was 1991 ook het jaar waarin de klassieke tripartite
overlegeconomie letterlijk tot stilstand kwam, toen werkgevers in maart
aankondigden geen heil meer te zien in het (meer)jaarlijkse tripartite overleg met
tientallen deelnemers, een oeverloze agenda en meestal weinig concrete
resultaten. Maar vooral braken werkgevers hiermee welbewust met het tripartite
systeem van gedeelde verantwoordelijkheden, waarbij iedereen voor alles
verantwoordelijk leek, maar het in de praktijk vaak niet echt bleek te willen en/of
te kunnen zijn.
Het kabinet wist met deze zet niet goed raad en vond pas na maanden een
uitweg door aan de SER te vragen hoe het nu verder moest met de
overlegeconomie. De SER bracht eind 1992 het advies Convergentie en
overlegeconomie (COV-advies) uit, waarbij de eerste term betrekking had op de
groeiende Europese dimensie. In dat advies werd de overgang naar een
gemoderniseerde overlegeconomie bezegeld als noodzakelijk complement van
overheidsregulering en marktwerking, welke laatste met het einde van het
communisme en de hernieuwde arbeid aan de Europese interne markt dus een
forse impuls had gekregen. In ondernemerskring was de keuze voor overleg
echter toch snel gemaakt, in de wetenschap dat ook marktwerking gedragen
moet worden door een zekere ordening én draagvlak in de samenleving.
De modernisering zat vooral in de minder ambitieuze doelstelling van het
tripartite overleg: geen gezamenlijke verantwoordelijkheden bij voorbaat voor
alles meer maar ieder de eigen verantwoordelijkheid op het eigen terrein en
vandaaruit vervolgens streven naar klimaatbeïnvloeding en afstemming met als
belangrijk instrument tweejaarlijks Voor- en Najaarsoverleg in kleinere opstellingen (zoals een paar jaar later ook de omvang van de SER werd teruggebracht
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van 3x15 naar 3x11).
Dat klonk in de oren van geharnaste ideologen misschien wat slapjes maar het
was een noodzakelijke aanpassing aan de nieuwe tijden, die wellicht niet het
einde van de geschiedenis inluidden maar dan toch minstens tijden waarin de
partijen hun oude tegenstellingen definitief vervingen door een pragmatische
opstelling via deze mix van eigen verantwoordelijkheid en samenwerken, van
individualisering en afstemming op de collectiviteit.
Deze nieuwe vorm van overleg kreeg vervolgens een vliegende start met het
akkoord De Nieuwe Koers van de Stichting van de Arbeid van december 1993.
Een waardige opvolger van het akkoord van Wassenaar, waaruit nu de ultieme
consequentie werd getrokken in de vorm van de ongeclausuleerde erkenning van
het primaat van het overleg op ondernemingsniveau, waar het ‘hoger’ gelegen
meso- en macro-niveau als het ware van waren afgeleid. Dat was de fundamentele verschuiving in de overlegeconomie van 1992/1993: van top-down naar
bottom up (met het akkoord van Wassenaar als cruciaal tussenstation). En
daarnaast werd als proeve van nieuwe pragmatiek een bijna-nullijn in de lonen
voor 1994 overeengekomen, nu de economie nog steeds fors tegenzat.
In dit licht was het niet onlogisch dat er nu ook fundamentele kritiek werd
geplaatst, uit vooral liberale maar soms ook socialistische hoek, bij de corporatistische overlegstructuren uit de jaren vijftig, welke term nu volstrekt pejoratief
werd gebruikt. Dat leidde ertoe dat in 1994 via een VVD-initiatief in de Tweede
Kamer de adviesplicht aan de SER werd geschrapt. Sociale partners en de SER
noemden deze wel plechtig ‘het anker van de overlegeconomie’, alsof deze
zonder dit anker in zou storten. Het hevige verzet was eigenlijk een
achterhoedegevecht, dat haaks stond op de in het COV-advies geëntameerde
modernisering, en was dan ook vergeefs.
Hetzelfde gold m.m. voor het verzet tegen de dreigende ontmanteling van de
tripartite uitvoeringsorganisatie in de sociale zekerheid. Daaraan was in 1990
zelfs nog een tripartite arbeidsvoorziening toegevoegd onder het goed klinkende
motto van het ‘zwaluwstaarten van arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsbeleid’.
Maar dat verhulde toch niet dat die nieuwe structuur niet tot écht betere
resultaten leidde in termen van activering en participatie en dat de jaren vijftigorganisatie van de bedrijfsverenigingen en met als toporgaan de SVR niets had
gedaan (of kunnen doen) aan de afvloeiing van werknemers naar de gunstige
WAO, waardoor die volkomen uit de hand wad gelopen.
Ook hier was het einde van het liedje dat de sociale partners - na vele discussies,
adviezen en wetsvoorstellen - uit de uitvoering van zowel werknemersverzekeringen als de arbeidsvoorziening werden verdreven, waarna zij zich daar snel bij
neerlegden, eigenlijk ook wel opgelucht dat zij van deze verantwoordelijkheid,
die weinig échte invloed maar wel veel kritiek en onmacht opleverde, verlost
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waren.
De politiek zag overigens wel in dat de WAO zeker ook door de te gunstige
polisvoorwaarden (80%, later 70% van het laatste inkomen tot 65 jaar + een ruim
arbeidsongeschiktheidscriterium) was ontaard: na een verdeeld SER-advies uit
1991 en veel moeizame politieke strijd (waaraan partijleider Kok van de PvdA
bijna ten onder ging) kwam in 1993 een wijziging in uitkeringsvoorwaarden tot
stand, die echter alweer snel nog steeds onvoldoende zou blijken. Maar die
aanpassing was in die zin politiek van groot belang, omdat de PvdA daarmee voor
het eerst sinds 1945 meewerkte aan een verslechtering van een sociale
zekerheidsregeling en daarmee erkende dat het onder Lubbers aangebroken
tijdperk van hervorming en aanpassing van sociale regelingen onvermijdelijk en
zelfs wenselijk was.
Wat bij de grote ommezwaai naar de moderne overlegeconomie wel hetzelfde
bleef, was het CAO-stelsel. Dat was op zichzelf logisch want collectief overleg was
en is een internationaal erkend grondrecht van werkgevers- en werknemersorganisaties, waaraan in de meeste bedrijfstakken en grotere ondernemingen
nog steeds grote behoefte was: aan vakbondskant was het hét instrument om op
te komen voor de werkenden en aan ondernemerskant werd daarmee stabiliteit
en arbeidsrust verzekerd; een CAO-conflict met staking als ultiem machtsmiddel
van de betreffende vakbond werd als het enigszins kon liever uit de weg gegaan.
Daarom ook was men in het algemeen wel te vinden voor centrale aanbevelingen
op gevoelige onderwerpen als de aanvulling op het ziekengeld, waardoor immers
het CAO-proces gemakkelijker verliep.
Er kwamen wel politieke vragen bij het AVV-stelsel, voor het eerst sinds de
wettelijke regeling daarvan in 1937. Waarom zouden de niet bij een bedrijfstakorganisatie aangesloten ondernemingen toch de CAO moeten toepassen op hun
personeel, was de retorische vraag, met daarachter de opvatting dat meer
marktwerking op dit punt de loonkosten waarschijnlijk per saldo zou verlagen?
En waarom zou de overheid CAO-resultaten ‘blind’ moeten opleggen aan derden,
was dat niet in strijd met hún contractsvrijheid én met de rol van de overheid in
de samenleving anno 1991?
De SER bracht er in 1992 een uitgebreid advies over uit, waarin het AVVinstrument toch vrijwel unaniem onderschreven werd als onontbeerlijk
complement van het CAO-stelsel. Alleen enkele Kroonleden meenden dat bij een
AVV-verzoek van CAO-partijen eerst hun CAO getoetst moest worden op
strijdigheid met het regeringsbeleid. Werkgevers bepleitten wel een nieuwe
evaluatie van het AVV-stelsel na 5 à 6 jaar, maar die leidde ook toen tot de
conclusie dat het instrument niet aangepast hoefde te worden. In de jaren
daarna zou het AVV-beleid via beleidsregels her en der wat worden verfijnd en
procedureel aangescherpt worden maar zonder dat de kern daarvan aangetast
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werd.
En zo bleef het CAO-stelsel wat het was, ook als hét mechanisme om centrale
aanbevelingen in de decentrale praktijk door te voeren.
Het CAO-bereik was in Nederland van oudsher hoog, voor circa 80% van de
werknemers in de marktsector gold een CAO, al dan niet via de avv. En dat bereik
werd in die jaren nog verder uitgebreid tot de collectieve sector; de eenzijdige
vaststelling van ambtenarensalarissen was in de moderne overlegeconomie niet
meer te verdedigen. En voor de gepremieerde en subsidieerde sector (voorheen
wel non-profitsector genaamd) werd de nog bestaande mogelijkheid van een
looningreep definitief afgeschaft na een unaniem SER-advies ter zake.
De ontwikkelingen in deze periode van het ‘einde van de geschiedenis’ gingen zo
snel, dat in 1995 een volledige integratie van de beleidsstaven van VNO en NCW
tot stand kwam, twee jaar later gevolgd door een fusie. De christelijke en
algemene middenstandsorganisaties fuseerden tot MKB-Nederland en de
vergelijkbare landbouworganisaties tot LTO Nederland. Aan werknemerszijde
bleven FNV en CNV echter naast elkaar bestaan. (Zie voor een overzicht van de
centrale werkgevers- en werknemersorganisaties sinds 1945 de bijlage).
Dat jaar werd ook het 50-jarig jubileum van de Stichting van de Arbeid gevierd, in
aanwezigheid van Koningin Beatrix, zoals Prins Bernhard de herdenking van het
10-jarig jubileum in 1955 had bijgewoond. De stemming was opperbest, de
sociale agenda leek met de akkoorden van de jaren daarvoor zelfs
langzamerhand leeg te raken. Werkgevers hadden zich kort tevoren zelfs
publiekelijk afgevraagd of het geen tijd werd voor opheffing van de Stichting van
de Arbeid. Als zich weer belangrijke vraagstukken zouden aandienen of conflicten
zouden ontstaan, konden sociale partners immers altijd elkaar opzoeken, ook
zonder de Stichting? Een ‘zwemvestmodel’ noemden ze deze pragmatische
benadering.
Maar niemand, waarschijnlijk ook in werkgeverskring, geloofde écht dat aan dit
eerbiedwaardige instituut, dat zo verbonden was met de Nederlandse tradities,
echt een einde zou komen, het gedachte zwemvest bleek niet meer dan een
luchtballon. Een van de inleiders op de jubileumbijeenkomst, de directeur Sociale
Zaken van DSM, omschreef het overlegmodel van de toekomst als het
‘poldermodel’ - ondanks zijn Limburgse afkomst, zo voegde hij toe.
Hoogtijjaren (1996-2006)
Al eind van dat jaar ontstond er nieuw werk aan de winkel toen de paarse
coalitiepartijen onderling ideologisch volledig vast waren gelopen op het vinden
van een nieuwe balans tussen flexibilisering en zekerheid in het arbeidsrecht. Het
door het kabinet-Kok vervolgens aan de Stichting gevraagde advies, geheel tegen
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de opgestoken ‘corporatismekritiek’ van juist de paarse partijen in, leidde in april
1996 tot het Akkoord inzake flexibiliteit en zekerheid (het ‘Flexakkoord’). Aan de
ene kant verkorting van de preventieve ontslagprocedure annex opzegtermijnen
en verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke contracten (voortaan drie
contracten voor maximaal drie jaar), aan de andere kant insnoering van
oproepcontracten en daartussenin meer ruimte voor uitzendarbeid (waarop in
de jaren tachtig nog een taboe bij de FNV rustte) maar dat wel met meer uitzicht
op een vast dienstverband na een zekere uitzendperiode.
De kritiek op de overlegeconomie verstomde daarna volledig en sociale partners
en de SER zouden het beleid juist op een ongekende wijze meesturen tot 2006. In
de Stichting van de Arbeid werden in snel tempo specifieke vervolgakkoorden
gesloten op het gebied van ouderenbeleid (gericht op langer doorwerken voor
wie wil), de combinatie van arbeid en zorg (een nieuw thema door de razendsnelle toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen), zeggenschap op
ondernemingsniveau (de opvolger van het thema vakbondswerk uit de jaren
tachtig) en employability (duurzame inzetbaarheid als opvolger van het klassieke
scholingsconcept). En al die akkoorden vonden in 1997 hun plaats in een brede
Stichtingsagenda 2002 als actualisering van De Nieuwe Koers.
Nadat sociale partners zo hun eigen erf op orde hadden gebracht, kwam
vervolgens een reeks aan unanieme SER-adviezen tot stand, die evenzovele echte
hervormingen van de sociale arrangementen impliceerden. En dat was hard
nodig ook want daar was het sinds de dagen van de kabinetten-Lubbers I en II
niet meer echt van gekomen (afgezien van de hoogstens half gelukte WAOherziening). De SER creëerde zo in de periode 1999-2002 het maatschappelijk
draagvlak voor forse aanpassingen in de inkomstenbelasting, het ziektekostenstelsel, de WAO en de bijstand.
Het gebeurde allemaal in de euforie van de welvaartsexplosie in de tweede helft
van de jaren negentig, waardoor de overheidsfinanciën eindelijk op orde
kwamen (in 1999 was er voor het eerst sinds de jaren zestig weer een begrotingsoverschot) en daarnaast nog een forse lastenverlichting voor werkenden mogelijk
bleek.
Dat de loonkostenontwikkeling bij dit alles eigenlijk te fors was, zeker toen de
economie vanaf 2000 weer ging teruglopen (internetbubble), wilde vrijwel
niemand meer zien. Een correctie daarop werd uitgesteld totdat in 2002 en 2003
dan toch ouderwetse centrale loonaanbevelingen tot stand kwamen over een
algemene loonontwikkeling van maximaal 2% resp. een nullijn. Het zou de laatste
keer zijn dat de Stichting van de Arbeid nog tot kwantitatieve loonafspraken
kwam.
Nu het de ondernemingen beter ging dan ooit tevoren en de politieke maakbaarheidsidealen achterhaald waren, kwam als vanzelf de vraag op of ondernemingen
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niet ‘meer konden doen voor de samenleving’. De ideologisch bepleite
‘vermaatschappelijking’ van de onderneming uit de tijd van het kabinet-Den Uyl
kwam dus in zekere zin terug, maar nu niet meer als onderdeel van een
centralistisch aangestuurd bestel maar van een gedecentraliseerde sociale
markteconomie. Ook ondernemers zelf vroegen zich in de nieuwe ontzuilde
tijden toenemend af ‘waar het uiteindelijk allemaal om gaat’. De vrees van
sommigen dat het bezinnende element van het NCW na de fusie met VNO wel
snel zou verdampen, werd dan ook geen bewaarheid, integendeel: naast de al
sinds 1961 bestaande jaarlijkse Bilderbergconferentie werden nog vele andere
6
bezinnende activiteiten voor de leden georganiseerd.
De regering vroeg de SER om advies over het nieuwe concept van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en deze bracht in december
2000 zijn standaardzettende advies uit onder de veelzeggende titel ‘De winst van
waarden’. Niet langer was winst het primaire ondernemingsdoel maar een
middel om waarde toe te voegen voor mens en aarde. In dat verband werd ook
gesproken van de Triple P van people, planet, profit (ook wel de Triple Bottom
Line genoemd).
MVO impliceerde, zo analyseerde de SER, dat een onderneming zijn doelen op
langere termijn stelt en voortdurend communiceert met zijn stakeholders, van de
eigen werknemers tot ngo’s en alles daartussen. Impliciet werd hiermee stelling
genomen tegen het eenzijdige aandeelhouderskapitalisme en het Angelsaksische
denken, dat in die jaren aan een forse opmars bezig was.
Voor de implementatie van MVO verwees de SER naar het internationale
normenkader van de juist herziene OECD-richtlijnen voor multinationals, die ook
aandacht besteedden aan de maatschappelijke rol van ondernemingen, waarmee
beklemtoond werd dat MVO een internationaal geldend concept is, dat alle
bedrijven zich moeten aantrekken (level playing field), en dat omgekeerd MVO
dus geen speeltje van de nationale politiek moet zijn. De OECD-richtlijnen waren
bovendien een resultaat van intensief overleg met de aan de OECD gelieerde
organisaties van ondernemingen (BIAC) en vakbonden (TUAC), waarmee het bij
MVO passende element van genormeerde zelfregulering (soft law) werd beklemtoond.
De jaren negentig waren eigenlijk de culminatie geweest van de jaren zestig in
die zin dat het individu en zijn keuzevrijheid bij alles centraal kwam te staan – en
dus ook meer marktwerking, privatisering en afschaffen van bevoogding en
normering op immaterieel terrein als instrumenten daarvoor. Voor de collectieve ideologieën van socialisme, liberalisme en de christelijk-sociale leer leek wel
één allesoverheersende nieuwe ideologie in de plaats te komen, namelijk die van
het individualisme: de notie dat het individu autonoom is, met de Staat als
verlengstuk om dit te faciliteren. Het poldermodel was zo bezien eigenlijk een
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vroegtijdige correctie daarop.
In 2001 betrad Fortuyn het politieke toneel en veroorzaakte met zijn kritiek op de
multiculturele samenleving, de polder en het gebrek aan waarden (‘de
puinhopen van Paars’) een orkaan, die het tweede paarse kabinet en zijn leiders
wegvaagde. Na de politieke moord op hem volgde het mislukte kabinetBalkenende I maar diens tweede kabinet wist van geen ophouden met hervormingsvoornemens op sociaal terrein.
Op Prinsjesdag 2003 werden al aanscherpingen van de fiscale faciliteiten voor vut
en prepensioen aangekondigd, zonder dat sociale partners hierover tevoren
geraadpleegd waren, hetgeen voorspelbaar tot weerstand bij de vakbeweging
leidde. De Stichting van de Arbeid kreeg tot 1 mei 2004 de tijd om in overleg met
het kabinet tot een nader voorstel te komen, dat echter zou moeten passen in
de ingeslagen hoofdrichting. Toen werkgevers vervolgens besloten om het
kabinet te steunen, aangezien ook zij die hoofdrichting van langer werken als
onvermijdelijk en wenselijk zagen, leidde dat tot een patstelling die niet meer
doorbroken kon worden. De vakbeweging kondigde demonstraties in het land
aan. Een alles of niets-strategie met een landelijke demonstratie op het
Museumplein in Amsterdam op 2 oktober 2004 als climax.
De poldertraditie bewees daarna toch weer zijn diensten, toen partijen elkaar al
een maand later vonden in een compromis over de aanpassing van de
prepensioenfaciliteiten en daarbij in een moeite door ook de WAO en de
aanvulling van het ziekengeld definitief regelden.
Na deze bijlegging van het conflict leek het dus nog even wel weer goed te
komen met het poldermodel. In de SER kwam een akkoord tot stand over een
aanscherping van de polisvoorwaarden van de WW, na WAO en prepensioen de
derde keer dat de vakbeweging akkoord ging met een ‘verslechtering’ van een
sociale regeling. Maar FNV Bondgenoten en ABVAKABO hadden net als bij het
SER-advies over de WAO tegengestemd, waardoor de interne meerderheid
uiterst krap was. Dat was een omineus voorteken.
Dat voorjaar vonden sociale partners elkaar in een gezamenlijke oproep om vóór
de Europese Grondwet te stemmen maar daar bleek men weer, samen met de
grote politieke partijen, het contact met de burgers verloren te hebben, die
immers in ruime meerderheid tegen de Grondwet stemden.
En er was de viering van het 60-jarig bestaan van de Stichting van de Arbeid, net
als tien jaar eerder met Koningin Beatrix als eregast. Toen aan het begin van de
hoogtijjaren van de polder, nu aan het begin van het verval.
In 2006 waren er de onderhandelingen over het traditionele middellange
termijnadvies van de SER, waarin de twee nog resterende onopgeloste
onderdelen van de sociale agenda onvermijdelijk aan de orde zouden komen.
Ten eerste een verhoging van de AOW-leeftijd, waarvan het evident was dat die
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er ooit zou moeten komen gelet op de demografie en langere levensduur, maar
die nog steeds onbespreekbaar leek in de samenleving. Ten tweede het
ontslagrecht met zijn preventieve toets, welke kwestie in het Flexakkoord van
1996 was blijven liggen maar door werkgevers sindsdien periodiek werd
opgebracht.
Partijen kwamen er niet uit, in augustus 2006 verscheen weliswaar het MLTadvies maar zonder enige oplossing voor deze kwesties. Het was duidelijk dat de
rek er bij de vakbeweging uit was en dat temeer omdat een deel van de
achterban radicaliseerde in de richting van de opvattingen van de SP, die in dat
jaar groeide van 9 naar 25 zetels. Men had de handen vol aan het bijeenhouden
van de eigen club, terwijl tegelijk de organisatiegraad en representativiteit
structureel bleven afnemen.
Dat najaar van 2006 vond er voor het eerst sinds het COV-advies van 1992 geen
Najaarsoverleg plaats wegens gebrek aan een gemeenschappelijke agenda. En
het MLT-advies zou het laatste van de SER worden.
Iedereen voelde dat een definitief einde was gekomen aan een jarenlange rally
van poldersuccessen.
De koek was op.
Verval (2007-2012)
Vervolgens bleek het net aangetreden kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en
ChristenUnie daar weinig aan te kunnen veranderen. Een kabinet dat door zijn
samenstelling zelf ook niet uitblonk in het ontwikkelen van gezamenlijkheid,
ondanks een veelbelovend regeerakkoord, dat overigens de onder Balkenende IIIII gerealiseerde hervormingen geheel intact liet.
Het ontslagrecht verdween na mislukte informele onderhandelingen geheel van
de agenda, waar werkgevers zich nolens volens bij neerlegden. Over de AOWleeftijd besloot het kabinet om de SER om advies te vragen maar als die er niet
uit zou komen zou de leeftijd hoe dan ook verhoogd worden. Dat advies mislukte
in het najaar van 2009 volledig maar de kwestie bleef opnieuw liggen omdat het
kabinet kort daarna alweer viel.
Partijen aan werkgeverskant waren intussen nog steeds op weg naar verdere
samenwerking. In 2009 voegden VNO-NCW en MKB Nederland hun staven
volledig samen in het VNO-NCW-kantoor in Den Haag en daarnaast ontstond
steeds intensievere samenwerking op sociaal terrein met de AWVN, die
eveneens verhuisde naar de Malietoren.
Na het AOW-fiasco kwam een jaar later toch een tripartite Pensioenakkoord tot
stand, dat uitblonk in omvang en technische gedetailleerdheid maar daarom niet
minder duidelijk gericht was op een forse versobering van aanvullende
pensioenregelingen naast een verhoging van de AOW-leeftijd. Zo ontwikkelde
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ons veelgeroemde pensioenstelsel zich in de nieuwe eeuw van een tamelijk
royaal eindloonstelsel tot een middelloonstelsel met ook niet langer min of meer
gegarandeerde indexering. En dat terwijl nog pas in 2004 de vakbeweging zich
met gedeeltelijk succes had verzet tegen een verhoging van de VUT-leeftijd naar
circa 62,5 jaar. Een verzet dat dus uiteindelijk niet meer dan een
achterhoedegevecht was geweest. Maar FNV Bondgenoten en ABVAKABO
hadden hiervan niets geleerd. Opgezweept door de SP en een daarmee
sympathiserende geradicaliseerde achterban verzette men zich weer in alle
standen: eind 2011 werd de nadere uitwerking van het pensioenakkoord
verworpen door beide bonden, die om die reden ook nog een motie van
wantrouwen indienden tegen de FNV-voorzitter, een unicum in de
vakbondsgeschiedenis. Dat was een teveel voor de interne spankracht van de
FNV: met behulp van enkele externen moest men intern langdurig aan de slag
om te zien of de brokken nog gelijmd konden worden, eigenlijk of de FNV
überhaupt nog zou kunnen overleven.
Die existentiële crisis werd nog eens versterkt doordat de organisatiegraad
alsmaar bleef afnemen, ondanks vele pogingen om die op te krikken. Was die in
1960 nog ca 40%, in 2010 was deze gedaald tot 20% (in de marktsector nog
lager), met een relatieve ondervertegenwoordiging onder vrouwen, jongeren en
7
allochtonen.
Die jaren was er de stormachtige opkomst van de BRICS-landen (Brazilië,
Rusland, India, China, Zuid-Afrika), waarmee de internationale machtsverhoudingen verschoven. De wereld werd multipolair, waardoor de noodzaak voor de
EU om zich eendrachtig te manifesteren alleen maar groter werd. De
Grondwets-crisis werd met het Verdrag van Lissabon in 2009 weliswaar
vakkundig opgelost maar met de eurocrisis werd het juist steeds moeilijker om
de inmiddels zevenentwintig lidstaten bij elkaar te houden. Het geloof van (het
zich radicaliserende deel van) de vakbeweging in een sociaal sterk Europa taande
bij dit alles verder: men maakte zich grote zorgen over de flexicuritybalans op
Europees niveau, de behandeling van werkenden uit landen als Polen, de sociale
grondrechten in verhouding tot de principes van de interne markt enzovoort. Bij
het 50-jarig bestaan van de EU in 2007 markeerde FNV-voorzitter Jongerius de
FNV-positie in de SER: ‘De FNV is voor een verenigd Europa. Wel heeft de FNV
grote bedenkingen bij de richting waarin Europa zich de afgelopen jaren heeft
8
ontwikkeld. Deze richting lijkt meer en meer niet die van de FNV te zijn.’
En ook de globalisering werd door de vakbondsachterban vaak meer als een
bedreiging dan een kans ervaren. Dat werd nog eens versterkt door de kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande internationale recessie vanaf 2009, toen
sprake was van een negatieve groei, zoals we die sinds het begin van de jaren
dertig niet meer gezien hadden. In het nationale polderoverleg kon daaraan
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inherent niet iets wezenlijks gedaan worden, het bleef bij verzachtende maatregelen in de sfeer van tijdelijke werktijdverkorting en wat dies meer zij.
Over dat alles heen was er de klimaatcrisis in verband met de CO2-uitstoot, die
tot extreme temperatuurstijgingen in de loop van de eeuw dreigt te leiden met
catastrofale gevolgen voor mens en economie. Binnen enkele jaren kwam het
concept ‘duurzame ontwikkeling’, dat in 1987 gelanceerd was door de VNCommissie Brundtland, weer bovenaan de agenda - om daar deze keer te blijven.
De jaarlijkse Bilderbergconferentie van VNO-NCW had het driemaal achtereen
tot leidend thema (2008-2010).
Al deze ontwikkelingen maakten wel duidelijk dat het vanzelfsprekende nationale
kader van onze klassieke poldereconomie niet langer houdbaar was. Europa en
de wereld waren geen verlengstuk van Nederland meer maar eerder omgekeerd.
‘Europa is binnenlands beleid’ werd steeds vaker de slogan.
Bij sommigen bestond wel de vrees dat de Triple P door de kredietcrisis weer
buiten zicht zou raken. MVO als een soort hype of greenwashing in goede tijden.
Maar de ontwikkeling van MVO was in ondernemerskring inmiddels zover voortgeschreden dat het met deze dreigende ontwikkelingen juist een nieuwe impuls
kreeg: het begrip internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
(IMVO) werd in juni 2008 geboren met de SER-Verklaring inzake IMVO.
Uitgangspunt daarbij was het concept van ‘ketenverantwoordelijkheid’, dat een
zekere mate van verantwoordelijkheid van de ondernemer impliceert voor wat
‘rond’ zijn onderneming in de relevante productie- en handelsketens in den
vreemde gebeurt op het gebied van milieu en mensenrechten.
Deze verklaring was een sequeel van het tegelijk uitgebrachte advies over de
globalisering, die als onontkoombaar en - bij een goed beleid - ook als per saldo
gunstig werd gekwalificeerd in termen van minder armoede en meer werkgelegenheid welvaart, ook al zouden de inkomensverschillen binnen landen
erdoor kunnen toenemen. In dit verband verdient nóg een SER-advies vermelding, namelijk dat uit 2011 over ontwikkelingssamenwerking, waarin het
decennialange paradigma van hulp en directe armoedebestrijding (met het
heilige percentage van 0,7% BBP) sterk werd gerelativeerd ten gunstige van
bevordering van handel én van eigen verantwoordelijkheid van afzonderlijke
landen. Dat nieuwe uitgangspunt werd in een paar jaar tijd gemeengoed onder
alle politieke partijen. Het was zoals met bijvoorbeeld de hypotheekaftrek, de
AOW-leeftijd, de automatische prijscompensatie, de preventieve ontslagtoets, de
WAO en vele andere onderwerpen: decennialang zijn ze onaantastbaar, vaak
tegen beter weten in, om dan heel plotseling toch in beweging te komen.
In die jaren groeide het besef dat de grote vraagstukken van deze tijd slechts
door internationale samenwerking kunnen worden opgelost. De nationale,
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Europese en wereldagenda raakten steeds meer vervlochten. Daarmee werd ook
de nationale polder ‘opener’ van karakter: steeds meer partijen meldden zich aan
om aan het polderoverleg deel te nemen, van organisaties uit de milieubeweging
tot mensenrechtenorganisaties en Nederlandse afdelingen van internationale
bewegingen (zoals IUCN, Earth Charter en Global Compact).
4 Van polder naar postpolder (2012-2013)
Zo ontstond een (groene) ‘netwerkpolder’ met vele, soms wisselende spelers en
coalities. Werkgevers vonden snel hun plaats in de (groene) netwerkeconomie.
2012 was het jaar van het onomkeerbare besef dat ondernemen per definitie
maatschappelijk oftewel duurzaam ondernemen is c.q. moet zijn. In januari was
er de uitspraak van VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes op het jaarcongres
van het kenniscentrum MVO Nederland dat er ten aanzien van ondernemen
thans sprake is van een ‘paradigmawisseling’. En later die maand werd het Dutch
Sustainable Growth Initiative (DSGI) van acht Nederlandse multinationals
opgericht.
In maart, precies 25 jaar na het rapport-Brundtland, presenteerden VNO-NCW en
MKB Nederland de nota ‘Onze gemeenschappelijke toekomst’ (een wat
gewaagde letterlijke vertaling van de titel van dat rapport uit 1987), waarin deze
paradigmawisseling over het hele veld van het ondernemen systematisch werd
uiteengezet.
In juni verschenen de herziene OECD-richtlijnen, waarin nog veel meer dan in de
versie van 2000 aandacht werd geschonken aan diverse aspecten van MVO:
informatieverstrekking aan stakeholders binnen en buiten het bedrijf,
arbeidsverhoudingen (op basis van de fundamentele arbeidsrechten van de ILO),
bestrijding van corruptie, consumentenbelangen en zo meer. En er werd
dwingend verwezen naar het recente VN-rapport over de omgang met
mensenrechten door bedrijven (Ruggie-rapport) met de triple bottomline van
Respect, Protect, Remedy, waarmee ook een jarenlange polarisatie op dit terrein
met de ngo-wereld in een klap doorbroken werd. In de die maand verschenen
SER-evaluatie van het IMVO-project werd dit normenkader zonder reserve
onderschreven, vergezeld van de afspraak om door te gaan met het project tot
2016.
In augustus was er tenslotte de Rio+20 conferentie, waarin vele ngo’s en het
bedrijfsleven konden meespreken, waarbij het Nederlandse bedrijfsleven goed
vertegenwoordigd was, ook via de Nederlandse afdeling van Global Compact.
De winst van waarden.
Zo ontwikkelde zich een nieuw overlegspel. Een spel zonder vastomlijnde regels
en tradities, zoals de overlegeconomie die in zijn verschillende gedaantes sinds
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1920 had. Een ‘netwerkmodel’, waarin de vele partijen er in vrijheid voor kiezen
om al dan niet met anderen in het netwerk te overleggen, samen te werken of
9
afspraken te maken. Niets hoeft, alles kan.
Met ook de overheid als (slechts) een van de partijen in het netwerk met een
speciale en belangrijke regelgevende bevoegdheid - zoals de vakbeweging in dat
spel speciaal de sociale dimensie van aan de orde zijnde onderwerpen
‘behartigt’.
De term ‘netwerkmodel’ is in feite in zichzelf tegenstrijdig. Het is de ultieme
pragmatiek, hetgeen misschien ook verklaart waarom de eeuwige ideologische
strijd over de wenselijkheid van het ‘corporatisme’ een stille dood is gestorven.
Wat valt er nog te bestrijden of te verdedigen aan een model dat geen model
meer is, waarin overheid en alle ander partijen telkens weer zullen bepalen of ze
meedoen en zo ja, op welke wijze? In het ‘netwerkmodel’ is geen sprake meer
van een samenbindende visie of ideologie – zo min als dat het geval is bij de
10
coalities sinds 2010.
Zo is in 2013 het poldermodel definitief overgegaan in de postmoderne polder,
de postpolder. Niet klassiek bipartite of tripartite maar multipartite. Met meer
organisaties dan ook met meer mondige individuen daarachter dan ooit.
Het bedrijfsleven kiest in de postpolder voor overleg, misschien wel meer dan
ooit. Meer in de zin van nog diepgaander én met meer partijen dan ooit. Het
zoeken van verbinding is zeker voor het bedrijfsleven in de steeds chaotischer
wereld van vandaag meer dan ooit van belang voor het vervullen van de eigen
missie. Dat is de essentie van het concept MVO. Niet toevallig gaf VNO-NCW in
februari 2012 zijn 50e Bilderbergconferentie als titel ‘Vitale Verbinding’ mee.
(In de bijlage is een niet-limitatief overzicht van de netwerken van VNO-NCW
anno 2015 opgenomen, in de sfeer van onder andere duurzaamheid, MVO en
levensbeschouwing).
De klassieke en moderne overlegeconomie waren een zeventig jaar lang
noodzakelijk en belangrijk hulpstuk voor de samenleving, dat nu weg kan. In de
postpolder is er de ultieme vrijheid om zich al dan niet te verbinden.
Dat heeft ook iets bevrijdends en schoons.
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2 Enkele polderbeschouwingen
1 De drie SER-doelstellingen, de Triple P en de Vierde P
Economic growth is necessary but not enough for integral human development.
Jose Maria Simone (Argentijnse ondernemer en president internationale
christelijke ondernemersorganisatie UNIAPAC) in lezing oktober 2014.
De vraag die buitenlanders vanaf 1982 altijd weer stelden, was hoe het
poldermodel verklaard kon worden. Soms werd daarbij verwezen naar een al uit
de Middeleeuwen stammende poldertraditie (‘toen we gezamenlijk tegen het
water vochten’) of wordt er ter relativering op gewezen dat een poldermodel
alleen bij de gratie van frequente contacten (juist) en dus alleen in een klein land
als Nederland kan bestaan (misschien).
Het succes van de overlegeconomie was hoe dan ook toch iets opmerkelijks uit
dat kleine landje, dat zodanig opviel dat premier Kok dit in 1997 zelfs mocht
komen uitleggen aan president Clinton en de Engelse premier Blair.
Vaak werd door de vele polderaars gezegd, bijna als een mantra: ‘Het
poldermodel is geen model, het is gewoon vertrouwen in elkaar op basis van een
gezamenlijke analyse’. Voor dat laatste is dan wel een niet al te verschillende
visie nodig en in ieder geval compromisbereidheid, ondanks de heel verschillende
ideologische uitgangspunten. Maar al in de jaren vijftig was dat met de opbouw
van de verzorgingsstaat en de instituties van de overlegeconomie bewezen, dat
het daaraan niet ontbrak. De gemeenschappelijke doelen van de overlegpartijen
werden daarbij in 1951 door de net gestarte SER vastgelegd in zes doelstellingen
voor het sociaaleconomisch beleid vast, die in 1992 werden gecomprimeerd en
geactualiseerd tot drie:
1. duurzame economische groei;
2. een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie;
3. een redelijke inkomensverdeling.
Deze drie doelstellingen werden herbevestigd in het middellange termijnadvies
van 2006, na enige vergeefse discussie over een mogelijke nieuwe herformulering.
Aan de eerste doelstelling zou bij wijze van spreken het verworven inzicht kunnen
worden toegevoegd dat alleen extra bedrijvigheid tot economische groei leidt, zo
is sinds de jaren zeventig-negentig wel definitief duidelijk. Het woord ‘duurzame’
werd in 1992 toegevoegd in 1992, het jaar dat de eerste Rio-conferentie over
wereldwijde milieuvraagstukken plaatsvond.
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De tweede doelstelling luidde vòòr 1992 in termen van volledige werkgelegenheid, hetgeen toen de uitdrukking was voor het streven naar een (per definitie
volletijdse) baan voor iedere kostwinner en alleenstaande (met ter compensatie
de wens van zo lang mogelijke vakanties en een zo kort mogelijke lifetime
arbeidsduur). Het ‘vaste’ arbeidscontract was daarbij altijd de min of meer
vanzelfsprekende juridische vorm van de arbeidsrelatie en voor de
vakbeweging ook paradigmatisch.
Daar kwam vanaf de jaren negentig verschuiving in met de succesvolle inhaalrace
van vrouwen op de arbeidsmarkt (de ‘derde feministische golf’ van de 20e
eeuw). Daardoor ontstond meer behoefte aan flexibele arbeids(duur)patronen,
die óók voor de werkgever aantrekkelijk waren om productie en inzet van arbeid
meer af te stemmen en daarmee ook de loonkosten in de hand te houden. En dit
leidde tot de herformulering van de tweede doelstelling: geen volledige
werkgelegenheid voor mannen met vaste banen van veertig uur per week van
negen tot half zes maar een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie van iedereen
met een waaier aan ‘gedifferentieerde arbeidsduurpatronen’ (STAR-akkoord
1993).
Wat betreft de derde doelstelling blijkt uit onderzoek dat een gematigde
personele inkomensverdeling, net als informele gezagsverhoudingen, op zichzelf
helemaal niet strijdig hoeft te zijn met een optimaal groeibeleid, omdat het
bijdraagt aan de sociale cohesie van de samenleving. Daarmee zit het in
Nederland internationaal vergeleken van oudsher wel goed. De laagste
uitkeringen behoren ondanks bevriezingen in het verleden nog steeds tot de
hoogste ter wereld evenals het toptarief in de inkomstenbelasting (thans 52% bij
een inkomen van ongeveer 55.000 euro). Nederland is cultureel nog steeds een
egalitaire samenleving, die zo bezien een echte sociaal-democratie is.
Daarbij is er aan de bovenkant wel al vijftien jaar de discussie over de
topinkomens van CEO’s. Hier zullen de corporate governance-voorschriften,
inclusief de bestaande zelfreguleringscode, hun werking moeten hebben.
Generieke fiscale afroming is geen begaanbare weg, gelet ook op de
internationale context van de betreffende bedrijven, zoals een ex-FNV-voorzitter
als commissaris van enkele multinationals enige jaren terug erkende.
De drie SER-doelstellingen vinden hun gemeenschappelijke basis in het ‘brede
welvaartsbegrip’ dat van oudsher richtinggevend is voor de beleidsaanbevelingen
van de SER: maatschappelijke welvaart impliceert niet alleen materiële
vooruitgang (welstand en productiviteitsgroei), maar ook aspecten van sociale
vooruitgang (welzijn en sociale cohesie) en een goede kwaliteit van de
leefomgeving. Deze gezamenlijke beleidsoriëntatie van overheid en sociale
partners heeft ertoe bijgedragen dat Nederland zowel op het terrein van
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economische groei als op indicatoren als inkomensverdeling, en het voorkomen
van sociale uitsluiting en armoede relatief goed presteert.
Daarnaast blijkt sprake van een sterke gelijkenis met de Triple P, wanneer we die
als het ware over de drie doelstellingen leggen. De eerste P (Profit) zit opgesloten
in de eerste SER-doelstelling (waarbij ‘groei’ ook vertaald kan worden als
‘Prosperity’); de P van Planet zit dus met de term ‘duurzaam’ sinds 1992 expliciet
in de eerste doelstelling en de P van People van oudsher in de tweede en derde
SER-doelstelling.
Je zou daarmee kunnen zeggen dat de drie SER-doelstellingen de Triple P avant
les lettres vormen. En de Triple P dan niet defensief om de license to operate van
de samenleving voor de eerste P te behouden maar offensief om bij te dragen
aan de samenleving als geheel.
Zo kregen de drie nationale SER-doelstellingen uit 1992 in de nieuwe eeuw nog
een nieuwe dimensie, die geheel paste bij de globaliseringsprocessen sindsdien
en die vanaf 2006 ook compensatie bood voor het verval van de nationale
polder.
En bij die Triple P bleef het niet: in 2001 voegde toenmalig bisschop van Luin daar
nog een vierde aan toe in een lezing voor het bezinningscentrum van VNO-NCW:
‘Zou het niet goed zijn de trits (van de Triple P) met een vierde ‘P’ aan te vullen,
om de ‘geestelijke dimensie’ uit te drukken die voor authentieke humaniteit
onmisbaar is, ook in het bedrijfsleven? In het Engels heb ik niet direct een Pwoord gevonden maar vanuit het Grieks zouden ‘Pneuma’ of ‘Psyche’ geschikt
11
zijn.’
Pneuma en Psyche zijn Oud-Griekse termen voor Ziel, Geest. Zij verwijzen naar
Dat wat in alle mensen aanwezig en gemeenschappelijk is en wat hun aller gelijke
waarde is. Zonder deze ultieme P van de menselijke waardigheid ontbeert de
Triple P een verbindend centrum dat hem richting (zin) geeft en dreigt deze te
verworden tot louter techniek.
Zo geldt dat ook voor de samenleving als zodanig. Zonder deze ultieme P van de
menselijke waardigheid ontbeert de samenleving een verbindend centrum dat
hem richting (zin) geeft en dreigt deze te verworden tot een ‘technostaat’,
waarin het kleine ik regeert.
In het SER-globaliseringsadvies van 2008 werd kort ingegaan op het concept van
de Vierde P, evenals in de VNO-NCW-nota ‘Onze gemeenschappelijke toekomst’
12
van 2012. Dat in dergelijke documenten aandacht werd geschonken aan een
meer spirituele dimensie, hoe summier ook, was op zichzelf al opmerkelijk en
veelzeggend. En de slotzin de VNO-NCW-nota refereerde er nogmaals indirect
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aan in de slotzin:
‘De ‘duurzaamheidstrein’ maakt steeds meer snelheid. Hij wordt ook langer, voor
steeds meer wereldburgers is er plaats. (…) Het gemeenschappelijke doel is het
bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving met als uitgangspunt de menselijke waardigheid. Dat is onze gemeenschappelijke toekomst.’
Je zou kunnen zeggen: De Vierde P als Vierde Doelstelling, waarin de Triple P
vervat is en die, als het goed is, oplicht in ons aller werk in de wereld.
2 Over de polderspelers
Het succes van het poldermodel werd uiteindelijk bepaald werd door het inzicht
van de drie betrokken partijen, dat zij met ‘polderen’ beter af waren dan een
structurele koers van eenzijdig de eigen wil willen opleggen aan de anderen.
Eerst de vakbeweging, vaak immers gezien als dé partij met wie de overlegeconomie valt of staat.
Na de oorlog bouwde zij met werkgevers en de rooms-rode coalities onder Drees
en vervolgens coalities van confessionelen en liberalen mee aan de opbouw van
de overlegeconomie en de verzorgingsstaat. De communistische Eenheids
Vakcentrale werd hiermee afgetroefd en in de opgebouwde overleggremia ook
buiten de deur gehouden.
Sommige vakbondsleiders zaten ook in het parlement, waardoor de geest van
tripartite samenwerking werd versterkt. Natuurlijk waren er ook in dei decennia
soms conflicten op centraal en decentraal niveau, soms zware conflicten, maar
altijd weer werd de weg naar het overleg weer teruggevonden.
Heftig en structurele polarisatie ontstond pas in de late jaren zestig en het
decennium daarna maar dat had alles te maken met de algemene culturele
omwenteling van toen. En zelfs toen bleven de verhoudingen tussen de leiders
van vakbeweging en werkgevers nooit verbroken. En dat maakte het Kok en Van
Veen, beiden ook zelf gematigde naturen, mogelijk om met hun Akkoord van
Wassenaar uit 1982 een weg uit de impasse te vinden.
De jaren tachtig vormden een belangrijke cesuur in de historie van de
vakbeweging. Toen namen de voormannen afscheid die geboren waren in het
interbellum, nog zelf in de fabriek hadden gestaan en mee hadden gewerkt aan
de wederopbouw van het land én van de overlegeconomie vanaf 1945 met als
klinkend resultaat een verzorgingsstaat met een waaier aan materiële en
immateriële rechten voor werkenden en niet-erkenden, die nauwelijks ergens in
de wereld zijn gelijke kende en kent.
Dat succes zou na 1982 nooit meer overtroffen kunnen worden en de
organisatiegraad begon vanaf toen ook langzaam te dalen. De vakbeweging zette
vanaf toen steeds overtuigder in op overleg, dat voor ons land zo gunstig
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uitpakte. Het polderoverleg zag men als de beste of misschien zelfs enige
mogelijkheid zag om succes te boeken in plaats van voortdurende mobilisering
en acties. Zo ontstonden in Nederland ‘rechtse’ vakbonden en ‘linkse
‘werkgevers, waarbij die plaatsbepalingen hier in beide gevallen staan voor
‘constructief’. Dit in tegenstelling tot landen als België, Frankrijk en Griekenland,
waar de vakbeweging koos en nog steeds kiest voor permanente oppositie tegen
hervorming van de vastgelopen verzorgingsstaat - en daar soms ook nog succes
mee heeft, in ieder geval deels of tijdelijk, ook al helpt men daar de sociaaleconomische vooruitgang bepaald niet mee. Daar zijn we in Nederland al sinds
1982 aan voorbij.
Sinds 2006 leed de vakbeweging steeds zichtbaarder aan een groeiende
verdeeldheid over de koers (radicaal of gematigd), zoals geschetst. Een flink deel
van de achterban geloofde niet meer in overleg maar koos voor een koers van
actie en polarisatie, parallel aan de opkomst van de SP in die jaren. En dat liep
uiteindelijk uit op het einde van het poldermodel in 2012, zoals eerder geschetst.
Op haar rol in de postpolder komen we in het vervolg nog terug.
Dan de overheid. Achtereenvolgende kabinetten sinds 1945 hebben de overlegeconomie mee ontworpen, gedragen en waar nodig wettelijk gefacilieerd. De
confessionelen en de PvdA altijd con amore. Hun ministers van Sociale Zaken
waren vrijwel altijd echte vrienden van het corporatistische stelsel en soms ook
sterk verwant met de vakbeweging.
De liberalen aanvaardden het overleg altijd om pragmatische redenen, soms met
tegenzin. Pas toen zij in de paarse kabinetten geen junior-partner meer waren,
probeerden zij beleidsmatig aanpassingen in de overlegeconomie door te voeren.
En met succes: de afschaffing van de adviesplicht van de SER was een initiatief
van een VVD-Tweede Kamerlid, de ontmanteling van de corporatistische
uitvoering van de sociale zekerheid kwam op het conto van een staatsecretaris
van die partij en de VVD pleitte sinds die tijd met kracht voor afschaffing van de
pbo - totdat ze in 2012 een meerderheid van het parlement meekregen.
Ook de kabinetten-Balkenende bleven het overleg zoeken - tot het echt niet
meer ging. Wat bij dit alles het belangrijkste is: het beleid van achtereenvolgende
kabinetten vertoonde in ieder geval sinds 1982 ook bij coalitiewisselingen
beleidsmatig opmerkelijk veel continuïteit, waarbij met en tussen sociale
partners gemaakte afspraken intact bleven, zoals bijvoorbeeld bleek bij de
overgang van centrumrechts naar centrumlinks in 2006. Een wezenlijke
paradigmaverschuiving van het regeringsbeleid was er wel met de ambitieuze en
ideologisch geladen agenda van het kabinet-Den Uyl in 1973 en opnieuw in 1982
met het aantreden van het kabinet-Lubbers I in 1982, als het ware weer de
andere kant op. Maar tussen deze twee jaartallen ligt dan ook precies de
langdurige crisisperiode van de overlegeconomie, waar ironisch genoeg juist Den
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Uyl als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid slachtoffer van werd toen
de vakbeweging zijn ziekengeldvoorstellen keihard verwierpen en de werkgevers
zijn kostbare werkgelegenheidsplan.
Zelfs Fortuyn, die als buitenstaander jarenlang ongezouten zijn afkeer van het
‘schimmige’ polderoverleg beleed, was een paar dagen voor zijn dood alweer
akkoord gegaan met doorvoering van het SER-advies over de WAO als hij een
kabinet zou gaan vormen.
En in het regeerakkoord van het huidige kabinet-Rutte, met nota bene voor het
eerst sinds 1918 een liberale premier, is opnieuw de waarde van overleg met
sociale partners vastgelegd. Dat zonder overleg de noodzakelijke veranderingen
nog veel langzamer gaan dan met overleg is óf vervolgens niet echt bekijven, is
ook in de politiek een ‘verworven inzicht’, dat ook in de postpolder zijn gelding
behoudt. En voor de sociaal-democratie komt daar nog bij dat men de
vakbeweging misschien nog wel meer wil vasthouden dan altijd al, nu ook de
eigen positie wankeler geworden is.
De overlegeconomie heeft bijna een eeuw lang een taai bestaan geleden met
zeker ook steun van werkgevers. Dat begon al in de oerpoldertijd van het interbellum en opnieuw na de oorlog. Het inkapselen van de vakbeweging en het
weren van het communisme waren juist voor het bedrijfsleven van groot belang
en voor de christelijke werkgeversorganisaties golden ook Bijbelse en kerkelijke
noties als soevereiniteit in eigen kring, subsidiariteit, eigen verantwoordelijkheid
en solidariteit, die zeer goed pasten bij overleg en zelfregulering.
Zo is dat decennialang, de frustrerende periode 1973-1982 daargelaten,
doorgegaan. De breuk met de klassieke economie in 1991 werd door werkgevers
ingezet maar met de bedoeling om tot een modernisering te komen – en met
succes. Het verval van de polder vanaf 2007 kwam werkgevers dan ook zeker niet
gelegen en zij gebruikten dat ook niet om de stekker uit het overleg te trekken.
Sterker: telkens weer werd geprobeerd tot een vergelijk met de vakbeweging te
komen, met meestal weinig succes. Dat was ook geïnspireerd door het inzicht dat
doorgaans alleen in overleg met de vakbeweging en overheid bereikte
hervormingen duurzaam stand blijken te houden resp. dat bij afwezigheid
daarvan in het gunstigste geval resultaten slechts moeizaam en meestal slechts
gedeeltelijk geboekt werden (WAO-herziening 1993, prepensioenherziening
2004).
VNO-NCW-voorzitter Wientjes werd door De Volkskrant van 2010-2013 vier keer
achtereen uitgeroepen tot de invloedrijkste persoon van Nederland. Dat had niet
alleen te maken met de grote rol van het bedrijfsleven voor de samenleving maar
zeker ook met de rolopvatting van zijn organisaties, gericht op overleg en
compromis.
De algemeen directeur van VNO-NCW zei in de al eerder genoemde lezing uit
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2012 enigszins cryptisch: ‘Wij steunen altijd het zittende kabinet’. Bedoeld was
dat werkgevers sinds de tijden van het kabinet-Den Uyl uiteindelijk altijd kiezen
voor overleg en compromissen in plaats van harde confrontatie, temeer omdat
de grote meerderheid van de werkgeversachterbannen dat ook willen. De stelling
kan dan ook zijn dat werkgevers van oudsher de meest consistente verdedigers
van het overleg waren, hoe paradoxaal het ook moge klinken.
3 Het poldermodel en het ‘Europese sociaal model’
Nederland was vanaf de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en
Staal in 1952, de voorloper van de EEG vijf jaar later, uitgesproken pro-Europees.
Van harte werd meegewerkt aan de herleving van het Europese project in de
jaren negentig na de val van de Muur (Verdragen van Maastricht een
Amsterdam), waarbij de Europese Unie, zoals het sindsdien heette, werd
uitgebreid naar 15 leden in Noord- en Midden-Europa.
In net Verdrag van Maastricht werd ook de Europese Sociale Dialoog
geïnstitutionaliseerd. Deze dialoog droeg in de jaren daarna weliswaar slechts
bescheiden vrucht in de vorm van concrete aanbevelingen en overeenkomsten
maar de erkenning ervan was van groot belang voor het vertrouwen van de
14
vakbeweging in het Europeaniseringsproces.
Traditioneel was de Nederlandse vakbeweging pro-Europees, zoals blijkt uit de
talloze unanieme SER-adviezen sinds de jaren zestig. Zij zocht daarbij begrijpelijk
wel naar zekerheden dat dit niet ten koste zou gaan van de sociale
verworvenheden. Zou een EU-wijde interne markt van vrije concurrentie immers
niet (kunnen) leiden tot social dumping, tot verplaatsing van productie en tot
druk op bestaande sociale verworvenheden?
Het leidde in 1990/1991 tot intensieve analyses en discussies. Maar die analyses
wezen uit dat die vrees overtrokken was omdat open grenzen geen afbreuk
konden doen aan nationale arrangementen én omdat deze op termijn overal tot
15
hogere welvaart zouden leiden. Werkgevers benadrukten ook telkens dat
hervorming van de sociale zekerheid, met name de WAO, in zichzelf noodzakelijk
was en dus niet, omdat dit ’van Europa zou moeten’. Naast de gelijke
behandeling achtten zij alleen op het terrein van de arbeidsomstandigheden EUregelgeving wenselijk, omdat ‘ondernemingen daarop niet (moeten) willen
concurreren’, waarbij nationale ‘koppen’ (in het jargon ook wel goldplating
genoemd) logischerwijze onwenselijk waren.
De vakbeweging bleef veiligheidshalve het ‘harmonisatieprincipe’ benadrukken:
harmonisatie van sociale regelingen zou alleen moeten kunnen plaatsvinden op
het hoogste niveau, zodat een breed Europees level playing field zou ontstaan,
van een Europees minimumloon tot Europese medezeggenschap, arbeidstijden
en wat al niet.
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Dit was in de praktijk natuurlijk een financieel-economische illusie zijn en
juridisch-technisch de kwadratuur van de cirkel, gelet op de ook cultureel
bepaalde diversiteit aan nationale systemen.
Dat heette in het jargon van het Verdrag van Maastricht het subsidiariteitsbeginsel, dat in de jaren daarna alleen maar aan belevingskracht zou winnen. Het
eindeloze gesol met de arbeidstijdenrichtlijn tot op de dag van vandaag bewijst
dit eens te meer.
Het brede welvaartsbegrip van de SER, zoals eerder omschreven, sluit aan bij wat
in Europa wel de ‘sociale markteconomie’ wordt genoemd, die gedeelde
waarden vertegenwoordigt als solidariteit en cohesie, gelijke kansen en
bestrijding van alle vormen van discriminatie, goede gezondheids- en
veiligheidsomstandigheden op het werk en toegang tot onderwijs en zorg voor
iedereen, dit alles ingebed in een traditie van sociale dialoog en partnerschap.
Onder dit zogenaamde ‘Europees sociaal model’ gaan overigens weer tamelijk
grote nationale ‘modellen’ schuil: van het Scandinavische resp. Rijnlandse model
via het Nederlandse poldermodel tot het Angelsaksische model.
De Nederlandse vakbonden kozen in die polderjaren als vanzelf voor het
Rijnlandse model, omdat dat het meest bij het poldermodel aansloot,
Werkgevers hadden de neiging om het poldermodel te betitelen als de goede
balans tussen de zekerheden van het Rijnlandse model en de flexibiliteit van het
Angelsaksische model, vakbonden beriepen zich in Europese discussies met hun
veel conservatievere Europese collega’s liever op de zekerheden van het
Rijnlandse model – hoewel de Europese vakbeweging in 2007 meewerkte aan de
vaststelling van het flexicurity-concept in de Europese Sociale Dialoog.
Maar deze nuances deden niet af aan het gegeven dat het Nederlandse
poldermodel fraai paste in het Europese sociale model, zoals dat in die jaren na
de val van de Muur verder ontwikkeld werd, ook als tegenwicht tegen de ‘neoliberale’ deregulerings- en privatiseringsgolven van die tijd, die door de meeste
partijen op zichzelf ook als in zichzelf noodzakelijk werden gezien als correctie op
het zware staatsinterventionisme van de voorafgaande decennia.
In 2004 volgde met de toetreding van nog eens tien leden, waarvan acht voormalige Oostbloklanden, het klapstuk van de Europese integratie. Maar plotseling
bleek het allemaal wel erg veel en fors in de beleving van de Nederlandse
burgers. Met name de toevloed van werknemers uit andere EU-landen (‘de
Polen’), de invoering van de euro (‘wat een gulden kostte, kost nu een euro’) en
de ondoorzichtige regels (“het moet van Brussel’) veroorzaakten een omslag in
het positieve klimaat voor ‘Europa’, culminerend in de negatieve volksuitspraak
van 2005 - ondanks een oproep van regering, werkgevers én vakbeweging om
vóór te stemmen.
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Politiek kreeg die in meerdere of mindere mate zijn vertaling in de opstelling van
de politieke partijen, uitgezonderd D66 en Groen Links. Werkgevers bleven
onverminderd pro-Europees maar ook de vakbeweging werd vanaf toen
sceptischer, waarbij de ‘neo-liberale’ ontwikkelingen in de jaren negentig met
terugwerkende kracht steeds meer werden afgewezen en het referendum werd
geduid als een uitspraak tegen het ‘te weinig sociale karakter’ van Europa.
En juist die jaren was er het heftige debat over de kwalijke gevolgen van de
dienstenrichtlijn (de ‘Frankensteinrichtlijn’), omdat ieder dienstverlener zich
overal in de EU zou kunnen vestigen met 'medeneming' van (slechtere) arbeidsvoorwaardenregelingen uit zijn woonland. Sinds 1996 geldt er echter al een
detacheringsrichtlijn, die de zogenaamde kernvoorwaarden in CAO’s van
toepassing verklaart op gedetacheerden, inclusief de mogelijkheid voor lidstaten
om hieronder algemeenverbindendverklaarde CAO-bepalingen te brengen (zoals
in Nederland ook gebeurde).
Iets later waren er de bekende arresten van het Europese Hof inzake Laval,
Rüppert en Viking inzake grensoverschrijdende arbeid c.q. detachering, waarbij
voor de gedetacheerden niet (volledig) de arbeidsvoorwaardelijke resp.
arbeidsrechtelijke regelingen van het bedrijf in het werkland van toepassing
bleken. Met deze arresten zou nu toch echt bewezen zijn, dat in Europa de
sociale grondrechten ondergeschikt waren aan de vrije marktprincipes.
Bij nadere bestudering van de arresten bleek er juridisch echter weinig aan de
hand, minister Donner constateerde in 2008 in een brief aan de Tweede kamer
dat de arresten geen enkel gevolg hadden voor de situatie in Nederland. En in
het advies over de post-Lissabonagenda van juni 2009 analyseerde de SER dat
met die arresten
“..het belang van het recht op collectieve onderhandelingen en collectieve acties
binnen de kaders van de sociale doelstellingen van de EU is erkend…Op voorhand
komt geen voorrang toe aan hetzij die collectieve werknemersrechten hetzij de
vier fundamentele EU-vrijheden”.
Enigszins ironisch was dat de vakbeweging in het verleden bij discussies over
hervorming van de sociale zekerheid en andere collectieve zekerheden steevast
arresten van eerbiedwaardige internationale rechtscolleges of internationale
verdragen placht aan te halen om nationale overheden terug te wijzen. Nu werd
de rechterlijke macht echter plotseling niet langer als heilige bewaker van
rechten gezien maar als een handlanger van het vrije kapitaal ...
De vakbewegingsopstelling was overigens wel begrijpelijk want er was natuurlijk
wel het een en ander aan de hand met ‘de Polen’ in de vorm van onderbetaling,
zwart werk, slechte huisvesting enz. Medio 2006 bracht de Stichting van de
Arbeid daarom een aanbeveling ter zake uit en begin 2007 volgde een tripartite
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afspraak. Aan de invulling daarvan werd in de jaren daarna telkens weer
gewerkt, een weerbarstige polderklus.
Met het ontstaan van de eurocrisis werd het Europese klimaat er niet beter op.
De Europese Vakbeweging keerde zich mordicus tegen de stringente eisen die
‘vanuit Brussel’ gesteld werden aan het begrotingsbeleid van de lidstaten. In
2012 moest de SER in zijn nieuwe globaliseringsadvies dan ook erkennen dat men
er op dit punt niet uitkwam.
Zo eindigde het poldermodel ook wat betreft de advisering over Europa in
mineur.
4 Over het succes én de mythe van het arbeidsmarktbeleid
Aan het Akkoord van Wassenaar lag een zeer overzichtelijke ruil ten grondslag,
namelijk die tussen loonmatiging ten bate van rendementen en meer werk,
althans meer mensen aan het werk via arbeidsduurverkorting, VUT en
deeltijdarbeid (‘herverdeling van arbeid’).
Ziedaar arbeidsmarktbeleid in zijn meest basale vorm, te realiseren in en door
CAO-afspraken. Die kernnotie werd ook de basis voor alle centrale afspraken
sindsdien.
Nederland kent door de bank genoemd sindsdien een ‘verantwoorde loonontwikkeling’, die beslist heeft bijgedragen aan de banengroei. Weliswaar dreigt
in een hoogconjunctuur het besef van wat verantwoord altijd weer dreigt te
eroderen, zoals bijvoorbeeld eind van de 20e eeuw, maar dan komen partijen
toch redelijk snel weer tot bezinning, omdat ze anders zelf op de werkloosheidsblaren zitten.
Daarnaast moeten de wettelijke regelingen een soepel (‘flexibel’) functionerende arbeidsmarkt bevorderen. En daar hadden we in 1982 nog aanzienlijke
problemen door het tamelijk rigide arbeidsrecht en royale sociale
zekerheidsregelingen.
In 1996 was er het Flexakkoord, waarmee de versoepeling van het arbeidsrecht
zijn beslag kreeg, met meer mogelijkheden voor tijdelijke arbeid en uitzendarbeid
alsmede enige versoepeling van het ontslagrecht. In die tijd was ook de
inhaalrace van vrouwen op de arbeidsmarkt gaande, die leidde tot een enorme
groei aan deeltijdbanen, verlofvormen, flexibele arbeidstijden en kinderopvangmogelijkheden.
En in een taai proces van bijna vijfentwintig jaar werden de sociale zekerheidsregelingen meermalen aangepast in de richting van activering, doorgaans met
steun van de vakbeweging. Tijdens het kabinet-Balkenende II (2003-2006) kreeg
de overgang van verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij, zoals de
premier het noemde in zijn Bilderberglezing van 2005, definitief gestalte. De
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burger niet langer als object van verzorging en rechten maar naar vermogen als
actieve mededrager van de samenleving. In die jaren kreeg ook een fundamentele herziening van WAO, WW, bijstand én prepensioeneringsregelingen zijn
beslag. En tenslotte werd de laatste jaren de AOW-leeftijd verhoogd en het
ontslagrecht verder vereenvoudigd, terwijl tegelijkertijd het aantal zelfstandigen
zonder personeel verveelvoudigde - als symbool voor een nieuwe arbeidsmarkt,
waar het paradigma van het ‘vaste contract’ definitief verdwenen is.
Dit alles heeft ervoor gezorgd dat Nederland al vele jaren tot de koplopers van
Europa behoort als het gaat om een lage algemene werkloosheid én jeugdwerkloosheid.
Onze arbeidsmarkt zit, gelet op het voorgaande, sinds een jaar of vijftien, twintig
helemaal niet op slot, zoals de mythe wel is. De mythe dat het arbeidsmarktbeleid nog steeds niet de problemen heeft opgelost. Een mythe die soms
wel bewust in stand lijkt te worden gehouden door beleidsmakers en
wetenschappers om daarmee aan het werk resp. aan het kritiseren te kunnen
blijven. En ook sociale partners hebben daarbij een zeker belang: werkgevers,
omdat het de druk op verantwoord loongedrag bij vakbeweging houdt, en
vakbonden omdat zij daarmee blijvend een plaats aan de overlegtafels kunnen
opeisen.
En daarmee komen we bij een tweede, spiegelbeeldige mythe. De mythe dat het
arbeidsmarktbeleid alles kan oplossen. Die van de illusie dat via allerlei vormen
van gedetailleerd arbeidsvoorzieningsbeleid ook structureel veel mensen aan het
werk geholpen kunnen worden, het ‘specifieke arbeidsmarktbeleid’. Dan gaat het
om tientallen in de tijd wisselende gerichte loonkosten- en scholingssubsidies,
jeugdgarantiebanen (jaren tachtig), Melkertbanen (jaren negentig), regionale
tripartite ‘Werkkamers’ (zoals voorzien in het Sociaal Akkoord resp. de mede
daarop gebaseerde ‘Participatiewet’, de pretentie is duidelijk), begeleidings- en
integratietrajecten van de UWV, inspanningsverplichtingen (‘banenplannen’)
voor allochtonen, jeugdige werklozen, gedeeltelijk gehandicapten, (dreigingen)
met quotumverplichtingen, deeltijd-WW enz.
Als we terugkijken, zien we dat dat allemaal wel heel relatief was en is en dat er
daarbij honderden miljoenen euro’s goeddeels worden weggegooid. En tegelijk
weten we dat dat altijd zo zal blijven. De kern van het Nederlandse arbeidsmarktverhaal zit in de eerdergenoemde punten (verantwoorde loonkosten en
voldoende flexibilisering van de arbeidsmarkt) en niet in deze baaierd aan goede
bedoelingen, die slechts aan de rand wat toevoegen.
Maar het hoort er toch bij, het helpt allemaal een beetje en vooral: het is het
permanente smeermiddel van het overleg, dat overlegpartijen altijd iets te doen
geeft en de illusie van gedeeltelijk maakbaarheid in stand houdt. Ik bedoel dat
niet cynisch want de overlegeconomie kan niet zonder. Ook in de postpolder.
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3 In de PostPolder: enkele beschouwingen
1 IMVO, het Energie-akkoord en verduurzaming
Dat zonder overleg de noodzakelijke veranderingen nog veel langzamer gaan dan
met overleg is óf vervolgens niet echt bekijven, is een ‘verworven inzicht’, dat
ook in de postpolder zijn gelding behoudt.
Ten eerste zijn er de voortgaande activiteiten van de in 2012 herbevestigde SERCommissie IMVO. Deze bracht sindsdien themarapportages uit over due
diligence, leefbaar loon en mondiale duurzame ontwikkeling en heeft de regie bij
de invoering van IMVO-convenanten. In 2016 volgt een evaluatie van de
werkzaamheden van de Commissie sinds haar oprichting in 2008.
Ten tweede was er in de zomer van 2013 het Energie-akkoord. Een akkoord
waaraan enkele tientallen partijen meewerkten, van VNO-NCW tot Greenpeace,
onder regie van de SER-voorzitter in een consciëntieus en soms taai proces.
Hiermee werd een ingewikkeld traject uitgezet met ambitieuze maar realistische
geachte doelstellingen inzake energiebesparing, duurzame energie-opwekking
enz. richting 2020 en daarna.
Dat al deze partijen, van VNO-NCW tot Greenpeace, daaraan mee wilden en
konden werken, bewijst al hoe urgent dit vraagstuk is én dat men allerwegen nog
steeds geloof hecht aan overleg als beste middel om tot noodzakelijke
veranderingen te komen.
Een Commissie onder leiding van Nijpels volgt en evalueert sindsdien de
ontwikkelingen. Niet altijd blijkt de implementatie van de vele doelstellingen ‘op
schema’ te liggen, soms is er daardoor onenigheid en zetten politieke partijen
dan druk met dreiging van (extra) regelgeving. Het hoort er allemaal bij, dat was
in de hoogtijdagen van de polder niet anders. Maar het belangrijkste is dat het
akkoord nog steeds onderschreven wordt als begin van een gezamenlijke weg
naar een circulaire economie met duurzame groei.
Uiteindelijk wordt echter de vraag in hoeverre we hiernaar op weg zijn,
beantwoord op Europees en vooral wereldniveau. Er is al een emissiehandelssysteem om de CO2-uitstoot terug te dringen, dat echter in de praktijk tot
nu toe weinig voorstelt en diverse internationale klimaattoppen eindigden in
teleurstelling.
In december vindt opnieuw een dergelijke top plaats, nu in Parijs. Veel
regeringen én multinationals lobbyen al maandenlang in die richting. Ondanks
alle scepsis bestaat er nu toch een zekere verwachting dat er doorbraken komen.
Dat heeft ermee te maken dat de klimaatproblematiek bij ieder jaar van
nalatigheid alleen maar toeneemt, het bewustzijn daarvan bij burgers toeneemt
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en steeds meer bedrijven hierop willen inspelen door voor hen profijtelijke
innovaties. Het oude businessmodel, gebaseerd op louter fossiele brandstoffen,
heeft geen toekomst meer.
Er is ook de vraag hoe ook de kosten van waarde-onttrekking aan milieu en
mensen in productprijzen kunnen worden verdisconteerd (true pricing)
respectievelijk hoe in het kader van wettelijke verslaggevingsverplichtingen zo
gekwantificeerd mogelijk ook de hele Triple P in beeld kan worden gebracht
(integral reporting).
Complexe maar onontkoombare vraagstukken in de postpolder.
2 Europa, Europa …
(… zoals de melancholische titel luidde van een boekje uit 1983 van de
legendarische journalist W.L. Brugsma over het cultureel zo rijke Midden-Europa,
dat door de Koude Oorlog onverbiddellijk ten einde kwam en over de
mogelijkheden om dit in zijn oude glorie te herstellen)
Zoals in deel II geschetst, verliep het verval van de Nederlandse polder vanaf
2006, toevallig of niet toevallig, parallel aan de groeiende crisis van het Europese
project.
De eurocrisis werd telkens net bedwongen, zij het wat betreft Griekenland drie
jaar later slechts ternauwernood, ten koste van nieuwe solidariteitsoffers van de
andere lidstaten. In het conflict tussen Rusland en Oekraïne kon de EU geen
echte rol spelen en hetzelfde gold a fortiori voor de nu al vier jaar durende
Syrische burgeroorlogen. En voor die afzijdigheid, die ook de Verenigde Staten
zich meende te kunnen veroorloven, kregen we uiteindelijk de kous op de kop in
de vorm van een gigantische vluchtelingenstroom, waarmee de onderlinge
solidariteit van de EU-landen tot het uiterste beproefd werd en wordt.
Anno 2015 mag wel gezegd worden dat het project Europa in een echte
legitimiteitscrisis terecht is gekomen. Een crisis die in 2016 ook zijn spoor zal
trekken in het EU-referendum in het Verenigd Koninkrijk. En een crisis, die in
april 2016 in Nederland opnieuw zichtbaar zou kunnen worden via het
raadgevend referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne –
ook al bezweert de politieke elite inmiddels dat van een EU-lidmaatschap van dat
land geen sprake is en kan zijn. En dat precies in het halve jaar, dat Nederland
weer het EU-voorzitterschap bekleedt.
Zo bezien, begint Europa pas, zoals de titel van mijn boekje uit 2009 luidde. Voor
het eerst moet Europa echt serieus onder ogen zien of het verder wil en kan - en
zo ja, welke consequenties dat moet hebben. Bondskanselier Merkel noemde op
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een minitop van tien betrokken landen op 25 oktober 2015 de vluchtelingencrisis
een ‘lakmoestest voor de EU’. En de Sloveense premier - wiens land overspoeld
wordt door migranten - slaakte bij aanvang daarvan een noodkreet: ‘Als we niet
heel snel met concrete acties komen, begint Europa uit te elkaar te vallen’.
De ultieme vraag is in alle eenvoud of de burgers er nog voldoende geloof in
hebben, of ‘Europa’ nog voldoende herkenbaar is voor hen als gemeenschappelijk huis. De paradox lijkt dat juist om dit vertrouwen in ‘Europa’ te
herwinnen er meer dan ooit ruimte zal moeten worden geven aan de nationale
ruimte (subsidiariteit), daar waar enigszins mogelijk.
Een paradox, geen tegenstrijdigheid. Want alleen dan ontstaat politiek ruimte
om op die terreinen waar wél Europees beleid nodig is, dit ook te voeren. Dat
geldt van oudsher voor de interne markt, in de nieuwe tijd voor de
consequenties van de euro en in de nu net begonnen tijd voor de
migratiepolitiek. En bij dat laatste hoort (eindelijk) een duidelijk afgebakende en
beschermde buitengrens bij, aangezien onderlinge solidariteit alleen mogelijk is
binnen een duidelijk gedefinieerde groep, hoe klein of groot ook.
Sociaal beleid is daarentegen iets wat duidelijk onder het beslag van de
subsidiariteit moet vallen – uiteraard binnen de kaders van Europese en
internationale verdragen over de fundamentele rechten van werkenden en
burgers, en wát de vakbeweging ook aanheft over het ‘Europees sociaal model’.
Want dat model vergt geen Europese uniformiteit maar is een metafoor voor de
daaronder liggende pluriformiteit aan nationale culturele, politieke en sociale
gebruiken.
In die zin géén Europese polder dus, beslist niet, juist vanwege het ‘Europees
sociaal model’.
3 Het Sociaal Akkoord en de arbeidsverhoudingen
Direct al bij het begin van de postpolder deed zich de klemmende vraag voor of
de vakbeweging nog wel een plaats hierin ambieerde c.q. zou kunnen realiseren,
verlamd als zij was door de aanhoudende interne crisis. De algemeen directeur
van VNO-NCW had in zijn Ben Pauwlezing in september 2012 al die hamvraag
geformuleerd: ‘Het moment van de waarheid breekt aan. De vakbeweging is met
een grote zaak bezig. Blijft de vakbeweging in het overleg of niet?’
En toen kwam in april 2013 dan toch een breed Sociaal Akkoord tot stand,
waarmee tevens de jarenlange conflicten rondom ontslagrecht en AOW eindelijk
gepacificeerd werden. Het leidde per 1 juli 2015 tot nieuwe Flexwetgeving (als
actualisering van het Flexakkoord van bijna twintig jaar daarvoor) én een
geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2013 tot 67 jaar tegen het einde
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van het decennium.
Maar is het Sociaal Akkoord een aanwijzing dat de tijden van het poldermodel
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terugkeren? Het akkoord diende duidelijk om het net aangetreden kabinet-Rutte
II én de FNV van het dringend noodzakelijke draagvlak te voorzien. Op 26
november 2014 kwam de jarenlang woekerende crisis in de FNV dan ook
eindelijk tot een einde met de aanvaarding van een geheel nieuwe organisatiestructuur met kleinere bonden en een ledenparlement.
Er is een opmerkelijke parallel van het Akkoord met het eveneens tripartite GBK
uit 1989, dat ook bedoeld was om met gedetailleerde afspraken over een breed
terrein het nieuwe kabinet te helpen. Een akkoord dus dat eigenlijk uit de doos
van de klassieke overlegeconomie kwam. Dat duidt erop dat het een beetje een
noodgreep was, hetgeen ook blijkt uit de scepsis die het akkoord ontmoette en
nog steeds ontmoet bij nogal wat leden van alle betrokken partijen; het is geen
echt doorleefd akkoord geworden maar meer iets uit de politieke hogeschool. En
zoals het GBK ooit de afsluiting van een tijdperk bleek in plaats van het gedachte
begin van een modern overlegtijdperk, zo is het Sociaal Akkoord eerder de
definitieve afsluiting van het poldermodel dan het begin van echte vernieuwing
van het arbeidsbestel.
En zoals het GBK al binnen enkele jaren roemloos te onder ging, zo blijken er nu
ook grote moeilijkheden bij de belangrijkste nog uitstaande onderdelen van de
sociale agenda: de positie van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), de
loondoorbetaling in het tweede ziektejaar, de nieuwe regeling van het derde
WW-jaar en de invoering van een WW-premie voor werknemers. En daar
doorheen is er ook nog de niet aflatende weerstand van de FNV tegen de zonder
haar afgesloten overheids-CAO, ook al werd deze in het najaar van 2015 door de
rechter gesauveerd.
De tijden van het poldermodel zullen niet meer terugkeren. De daarvoor noodzakelijke klassieke houding van transactiebereidheid, consistentie, volgzaamheid
van de leden én een gedeeld geloof in het ‘model’ is niet meer voldoende
voorradig. Wat de vakbeweging betreft, zal het in Heertsiaans jargon ‘polderen
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én folderen’ blijven.
De postpolder zal het ermee moeten doen. We zullen zien hoe lang dat tweede
leven van de vakbeweging sinds de jaren tachtig/negentig zal duren - en daarmee
het vakbondsaandeel in de postpolder. Uiteindelijk zal beslissend zijn of c.q. hoe
lang een vakbeweging met een steeds lagere organisatiegraad nog herkend en
aanvaard wordt door de samenleving en de politiek als onmisbare overlegpartij.
Opmerkelijk bij dit alles is dat de fusie tussen NVV en NKV in 1976 al bijna veertig
jaar lang geen vervolg heeft gekregen, ook niet in de vorm van de enkele jaren
terug even gedeclareerde Nieuwe Vakbeweging. Nog steeds opereren FNV en
CNV gescheiden, als in een historische anomalie. Ter illustratie: het CNV stapte
medio 2014 uit het bestuur van het scholingsinstituut SBI (dat oorspronkelijk van
het CNV was), toen dat in overgrote meerderheid besloot om de trainings- en
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adviesafdeling te laten fuseren met het scholingsinstituut FNV Formaat tot ‘SBI
Formaat’. En begin 2015 werd weer de beoogde samenwerking tussen CNV en De
Unie/UOV afgebroken.
Alles bijeen lijkt het duidelijk dat de vakbeweging nog steeds naar zijn positie
zoekt. De vakbeweging, die zo’n belangrijke rol speelde bij de emancipatie van de
e
e
arbeiders vanaf het einde van de 19 eeuw en in de 20 eeuw meebouwde aan de
overlegeconomie en de verzorgingsstaat is misschien aan het einde van zijn
levenscyclus aan het komen.
4 De toekomst van de CAO en de medezeggenschap
De toekomst van de CAO
e

Zoals al beschreven, werden er vanaf het begin van de 20 eeuw geleidelijk
steeds meer CAO’s afgesloten, totdat dit instrument in 1927 wettelijk werd
vastgelegd. En tien jaar later werd het gecomplementeerd met de Wet op het
Algemeen VerbindendVerklaren (AVV) van CAO’s, zodat ongeorganiseerde
werkgevers in de bedrijfstak niet via ‘onderbieding’ de bedrijfstak-CAO zouden
kunnen uithollen.
De CAO als onmisbaar instrument om te komen tot gelijkwaardig overleg tussen
arbeid en kapitaal in de sfeer van de arbeidsvoorwaarden. Een instrument dus
dat door de vakbeweging van oudsher begrijpelijk werd beschouwd als haar
‘koninklijk wapen’ en als haar ‘eerstgeboorterecht’.
Instrumenten die de tand des tijds tot op de dag van vandaag hebben doorstaan.
Sterker: de zogenaamde dekkingsgraad van CAO’s (inclusief de avv daarvan) is
maar liefst circa 80%, dat wil zeggen dat vier op de vijf werknemers onder een
CAO valt. Dit heeft overigens niets met de (lage) organisatiegraad van
weknemers te maken maar met de (hoge) organisatiegraad van werkgevers, die
zich veelal aansluiten bij de in hun branche opererende werkgeversorganisatie en
zodoende een bedrijfstak-CAO mogelijk maken.
De CAO is zo bezien hét bindmiddel van de Nederlandse arbeidsverhoudingen,
dat ook door werkgevers volkomen geaccepteerd is als ook in hun voordeel: om
de transactiekosten van anders met ieder individu te voeren arbeidsvoorwaardenoverleg te voorkomen en zeker ook om zoveel mogelijk arbeidsrust
te realiseren.
Op de AVV van CAO’s bestond al sinds de jaren negentig vooral ideologische
kritiek van de liberale partijen: waarom zou een ongeorganiseerde werkgever
met zijn personeel onder het collectieve contract van een ander moeten vallen?
En sommige politici van diverse huizen hadden wel eens de neiging om een
verzoek tot AVV van partijen te gaan toetsen aan het kabinetsbeleid.
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Dit heeft toch niet kunnen leiden tot fundamentele aantasting van dat ondersteunende instrument, dat overigens misschien wel steeds meer symbolisch is
dan in de praktijk echt materieel relevant. Relevanter is dat diezelfde praktijk nu
toch af en toe signalen oplevert dat het CAO-instrument zelf niet meer
vanzelfsprekend is. In de horecasector bijvoorbeeld is men vrijwel afgestapt van
de bedrijfstak-CAO en heeft die vervangen door regelingen per onderneming, die
via de branchevereniging van werkgevers van een kader worden voorzien. En in
andere sectoren stagneert het CAO-overleg soms zo lang dat dit anno 2015 als
vanzelf de vraag oproep of het niet anders kan.
De belangrijkste achtergrond van deze bewegingen is dat aan werkgeverszijde,
en misschien ook onder ongeorganiseerde werknemers, de opstelling van de
klassieke vakbonden steeds vaker als achterhaald wordt beschouwd, als rigide en
niet in verhouding tot de flexibiliteit waaraan de onderneming behoefte hebben.
Als zo’n vakbond waarmee van oudsher gecontracteerd wordt, dan ook nog een
betrekkelijke lage organisatiegraad heeft, komt vroeg of laat de vraag op of er
geen alternatieven voor de CAO zijn. En die zijn er dan soms wel, zoals het
horecavoorbeeld al bewijst. Maar er is ook de mogelijkheid om zaken te doen
met andere bonden dan de klassieke, waaronder met aan de onderneming
gerelateerde bonden (vergelijkbaar met hoe sommige multinationals van
oudsher ‘hun’ bond van hoger personeel bij de CAO betrokken of met deze een
aparte CAO afsloten). En er is het instituut van de ondernemingsraad (OR), dat
zich traditioneel slechts met secundaire arbeidsvoorwaarden bemoeide (mede
door wettelijke instemmingsrechten ten aanzien van sommige daarvan) maar
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wellicht soms te vinden is voor een verdergaande rol.
Natuurlijk, ten aanzien van al deze varianten zijn bezwaren mogelijk – maar dat
geldt evenzeer voor het CAO-instrument.
En er is nog iets wat het CAO-instrument onder druk zet. De overlegeconomie is
altijd gebaseerd geweest op een helder onderscheid tussen werkgevers- en
werknemerspartijen. Dit onderscheid is in het arbeidsbestel anno 2015 diffuser
geworden door de al genoemde gestaag groeiende groep van freelancers en
zelfstandigen zonder personeel. Tot welke partij behoren ze? In ieder geval laten
ze zich moeilijk organiseren aan welke kant dan ook. Hun bestaan is vaak
moeizaam maar soms ook helemaal niet, over meer bescherming kan gedacht
worden, maar weg te denken zijn ze niet meer in de postpolder, evenmin als
fenomenen als detachering en freelancen.
Misschien wordt dat wel dé uitdaging in de postpolder: of c.q. hoe het CAOinstrument vitaal is te houden.
De toekomst van ‘het medezeggenschap’
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Het onderscheid tussen werkgever en werknemer is in de loop der decennia
steeds verder verzacht door de medezeggenschap in de onderneming. Dat begon
al in de 1950 met de allereerste Wet op de ondernemingsraden. Die nieuwe
institutie werd soms aangeduid als ‘het medezeggenschap’, dat zich later zou
ontwikkelen tot het meest uitgewerkte van de hele wereld. Nederland is op dit
terrein een gidsland, waar andere landen, waaronder ook dichtbij liggende, met
verwondering en soms enige jaloezie naar kijken.
Na de ideologische gevechten daarover in de jaren zestig en zeventig is het ook
aan ondernemers immers steeds duidelijker geworden dat informele
gezagsverhoudingen en medezeggenschap in diverse vormen over het
ondernemingsbeleid belangrijk zijn voor de motivatie en productiviteit van
werknemers én voor het bij elkaar brengen van technische en sociale inzichten.
De belangstelling voor de OR is wel teruggelopen, zoals dat voor zovele instituties
buiten de onderneming evenzeer geldt. Medezeggenschap is vaak geen issue
meer en veel werknemers hebben naast hun werk al vele prioriteiten die om de
voorrang strijden.
De vraag kan gesteld worden of de zeer gedetailleerde wettelijke voorschriften
van de WOR (met instemmings-, advies- of overlegrechten afhankelijk van het
onderwerp) nog wel hierbij past. Een eerste poging om de WOR in die richting
fundamenteel te herzien, in 2005 gedaan door de toenmalige minister van
Sociale zaken en Werkgelegenheid, strandde jammerlijk. Maar we zijn nu alweer
tien jaar verder.
Binnen de SER werd in 2012 de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)
opgericht, in samenhang met het afschaffen van de bekende GBIO-subsidie voor
de scholing van OR-leden, die na bijna veertig jaar zijn doel wel had volbracht.
Sindsdien heeft de CBM al vele publicaties uitgebracht over allerhande aspecten
van het functioneren van ondernemingsraden in de praktijk.
Maar misschien dat deze commissie ook een rol kan vervullen bij het ombouwen
van de uitgesponnen wettelijke regeling van de OR naar een kader met veel meer
ruimte voor decentrale invullingen. Het wordt langzamerhand tijd, zeker nu de
OR nu ook wel genoemd wordt als mogelijke partij bij CAO’s, zoals hierboven al
aangeduid werd.
5 De toekomst van de SER
In juni 2008 nam ik na twintig jaar afscheid als lid van de Raad na de vaststelling
van het globaliseringsadvies. Ter gelegenheid daarvan presenteerde ik een
schema met drie fases van de overlegeconomie vanaf 1945: een eerste nationale
fase tot 1992, de Europese fase van 1992- 2008 en als de derde en laatste de
globaliseringsfase die tot 2013 zou doorlopen - met een steeds kleiner wordend
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staartje daarna tot in 2015-2016.
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We kunnen nu vaststellen dat de klassieke polder inmiddels is overgegaan in de
‘postpolder’. Alle instituties die ná de SER als aanvullende onderdelen van de
overlegeconomie werden ingesteld, zijn weer verdwenen: van de uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening rond de eeuwwisseling en het tweejaarlijkse tripartite centraal overleg in 2006 tot de RWI en
het GBIO in 2013 (met als compensatie voor dat laatste de instelling van de SERCommissie Bevordering Medezeggenschap).
De SER zelf is blijven bestaan maar als zelfstandige ‘betekenisdrager’ van de
overlegeconomie is zijn tijd definitief voorbij, net als die van de Stichting van de
Arbeid. En hij is sinds 1 januari 2015 ook formeel niet langer het ‘toporgaan’ van
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (product- en bedrijfschappen) meer. De
teruggelopen institutionele rol van de SER bij het nationale sociaal-economisch
beleid werd in 2006 al symbolisch gemarkeerd toen een einde kwam aan de
aloude traditie van de periodieke middellange termijnadviezen.
Een belangrijke functie van de Kroonleden was van oudsher het aanleveren van
wetenschappelijke inzichten alsmede het slaan van bruggen tussen beide
partijen. De eerstgenoemde functie werd in de loop der decennia door de
toenemende scholing van partijen, de inbreng van het SER-secretariaat én het
benoemen van Kroonleden van buiten de wetenschappelijke wereld minder
dominant. Symbolisch is dat in 2010 het laatste rapport verscheen van de
Commissie Sociaal-Economische Deskundigen (CSED), bestaande uit louter
Kroonleden, die decennialang met grote regelmaat haar wetenschappelijke licht
liet schijnen over maatschappelijke vraagstukken. De ‘brugfunctie’ kan altijd
ingezet worden maar moet niet overdreven worden: ook Kroonleden konden het
verval van de polder niet keren en omgekeerd was deze in de hoogtijdagen vaak
niet echt nodig.
Kroonleden spelen nu vooral hun rol met het inbrengen van originele
invalshoeken, geïnspireerd door hun (uiteenlopende) politieke, maatschappelijke
en/of wetenschappelijke achtergronden.
Natuurlijk zal de adviestaak van de SER belangrijk blijven, al was het maar omdat
een dergelijk publiekrechtelijk ondersteund en gefinancierd lichaam zonder die
taak moeilijk voorstelbaar is, maar vermoedelijk wel met structureel minder
adviesaanvragen. Tot in de jaren negentig vergaderde de plenaire SER 9 à 10 keer
per jaar (en stelde dan meestal tenminste twee adviezen vast). In de periode
2004-2008 was dit gedaald tot gemiddeld vijf en een halve vergaderingen per
jaar, in de periode 2009-2014 waren het gemiddeld nog vier vergaderingen.
Tegelijk heeft de klassieke platformfunctie van de SER zich sterker ontwikkeld,
als facilitator en makelaar van en tussen vele partijen. Dat begon al eind jaren
negentig toen twee ‘groene’ partijen werden toegelaten tot enkele SERCommissies, werd in 2008 versterkt met het nog steeds lopende IMVO-project
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(met verschillende rapporten en aanbevelingen als resultaat) en culmineerde in
2013 in het Energie-akkoord waaraan tientallen partijen meewerkten onder regie
van de SER-voorzitter. En de SER biedt met zijn huisvesting aan de Haagse
Bezuidenhoutseweg en professionele ondersteuning natuurlijk ook een
aantrekkelijke setting voor informele en formele bijeenkomsten van de vele
partijen in de postpolder.
Zo heeft de SER een verlengd postmodern bestaan gekregen maar dat bestaan is
net zo onzeker geworden als dat van vele andere instituties, mede afhankelijk
van de grillen van de politiek, zoals al bleek bij de recente afschaffing van de pbo,
die tot kort daarvoor ook door velen voor onmogelijk werd gehouden. Denkbaar
is daarbij ook dat de SER in de toekomst op een of andere manier wordt
geïncorporeerd in de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(bijvoorbeeld middels een aparte ‘kamer’, waarin werkgevers en werknemers
een rol spelen).
Een nogal eens gehoord pleidooi in een tegenovergestelde richting is om de SER
formeel om te vormen tot een veel bredere Raad met alle belangrijke
maatschappelijke actoren. Dit met als argument dat het niet aangaat om alleen
sociale partners zo'n exclusieve publiekrechtelijk ondersteunde rol te geven bij
de vormgeving van de samenleving. Recent was er bij voorbeeld ene Martijn
Aslander, in het SERmagazine van oktober 2015 omschreven als 'duider van de
netwerksamenleving' resp. als 'verbinder van mensen, ideeën en informatie'. Hij
bepleit aldaar een transformatie van de SER tot een Sociaal Maatschappelijke,
Culturele en Economische Raad, “waardoor we kunnen uitgroeien tot de polder
5.0”.
SER-voorzitter Mariette Hamer had het bij haar aantreden in 2013 nog over de
‘polder 2.0’, maar dat volstaat bij vergezichten als van Aslander natuurlijk al lang
niet meer. Zijn SCMR lijkt intellectueel op het eerste gezicht ook goed in de
postpolder te passen maar praktisch lijkt deze toch vooral erg onhanteerbaar.
Want wie moet daar nu wel of niet in? Alleen daarover al zullen oeverloze en
telkens terugkerende venijnige debatten ontstaan - want welke zichzelf respecterende grotere ngo zou menen niet in aanmerking voor een zetel te komen? En
wat worden de taken van zo'n Raad, waarover zou hij moeten adviseren en
overleggen? Het gevaar van een Poolse landdag lijkt levensgroot. Afgezien
daarvan is er een meer fundamentele overweging. De postpolder kenmerkt zich
door pluriformiteit qua onderwerpen en spelers, die in de netwerkeconomie met
elkaar al dan niet overleggen, alles op basis van vrijwilligheid. Zo'n
publiekrechtelijk zwaar opgetuigde SCMR verdraagt zich daar juist niet goed mee
- en zal dan ook vermoedelijk tot meer frustratie dan vreugde leiden, laat staan
resultaten.
Op de keeper beschouwd komt zo'n constructie vooral voort uit het aloude,
eeuwige verlangen om álle belangen en invalshoeken permanent op één lijn te
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krijgen en houden, zonder wrijving, tegenspraak of oppositie. Een samenleving,
waarbij alles door overleg vlot loopt, onder regie niet meer van Vadertje Staat,
ook niet meer van de sociale partners in hun SER maar dan maar van 'Vadertje
SCMR.' Dat nu is in de postpolder met zijn vele zelfbewuste spelers nog meer een
illusie dan het altijd al was. Tegengeluiden, ook radicale, horen er zeker in de
postpolder bij als onderdeel van een dynamische samenleving.
Per saldo is dus de conclusie dat de SER het beste kan blijven voortgaan in de
richting, waarin deze zich de laatste jaren al ontwikkeld heeft – zolang daar
politieke en bij de sociale partners behoefte aan resp. draagvlak voor blijft.
6 De kracht van verbinding
(Het is duidelijk) dat we voorbij de gangbare begrippen moeten reiken om de
droefheid van de moderniteit te counteren. Voorbij links en rechts, individu en
gemeenschap, natiestaat en federalisme, markt en staat.
René Cuperus (cultuurhistoricus) (De Volkskrant 20 januari 2014)
De kernvraag wat ons als (wereld)samenleving ten diepste (ver)bindt is een
blijvende. Dat was altijd al zo maar zeker ook in deze postmoderne tijd. Eerder
waren er voor sommigen het socialisme en het liberalisme met hun droom van
solidariteit resp. de verwerkelijking van het autonome individu als seculiere
(vooruitgangs)varianten van het christelijke geloof, dat de mensheid op weg is
naar groter Heil.
Het poldermodel fungeerde als een flauwe afspiegeling van de oude ideologieën
na het ‘einde van de geschiedenis’ eigenlijk ook als een bindmiddel voor de
samenleving, net als het ‘Europees sociaal model’, dat weer een uitwerking was
van Europa als een aan alle andere systemen en continenten superieure
‘waardengemeenschap’. Europa als een soort Heilsbestemming van de
geschiedenis. Verwant daaraan was de stelling van Bolkestein en in zijn
voetspoor Fortuyn dat de multiculturele samenleving een fantoom was en dat we
stevig moesten vasthouden aan onze superieure waarden.
Maar in de nieuwe eeuw dreigden deze seculiere geloofssystemen welhaast
weggespoeld door de sinds de jaren zestig steeds verder opgevoerde
individualisering: het individu als enige maatstaf van zijn eigen Heil. Een
ontwikkeling die de eerste kabinetten-Balkenende beantwoordden met de
proclamatie van het waardendebat (‘fatsoen moet je doen’). Tamelijk tevergeefs
want de individualisering dreigt in het postmoderne tijdperk steeds meer uit te
lopen op de heerschappij van het ‘kleine ik’, met de staat als verlengstuk om aan
al diens verlangens te voldoen.
In de VN werden in september 2015 zeventien wereldwijde Sustainable
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Development Goals (SDG’s) vastgesteld over vrijwel het hele terrein van het
menselijke welbevinden. En daarmee een wereldagenda voor de toekomst
vormt, ook voor de vele spelers in de postpolder.
Die SDG’s weerspiegelen in feite ook het brede welvaartsbegrip, dat ten
grondslag ligt aan het Nederlandse en Europese sociaal-economische beleid,
zoals eerder uiteengezet.
Daardoor groeit de druk om dit brede welvaartsbegrip zoveel mogelijk te
kwantificeren. Want weerspiegelt de groei van ons Bruto Binnenlands Product
(BBP) wel voldoende wat we aan welvaart in brede zin al dan niet gewonnen
hebben? Zoals Robert Kennedy al in 1968 zei: “Het BBP meet de produktie van
napalm en sigarettenreclame maar niet gezondheid of het geluk van onze
kinderen”. Behalve in Bhutan dan waar in 1972 het Bruto Nationaal geluk werd
ingevoerd als maatstaf voor de staat van het land.
Maar zo kon het in oktober 2015 dan toch gebeuren, dat de Tweede Kamer een
parlementaire onderzoekscommissie ‘breed welvaartsbegrip’ instelde, die gaat
onderzoeken of het mogelijk en zinvol is naast het BBP ook andere tot dusverre
niet meetbare elementen van welvaart, welzijn of wie weet geluk, te
kwantificeren tot een ‘Bruto Nationale Welvaart’. De econoom Bas Jacobs
temperde in De Volkskrant van 22 oktober 2015 op voorhand al te hoge
verwachtingen: “Subjectieve waardering is niet goed te monetariseren. Filosofisch
gezien is dit een bijna onhaalbare opdracht.”
In dat verband rijst ook de vraag hoe ‘menselijk’ het eigenlijk is om te proberen
het menselijk bedrijf op ieder aspect tot een kwantitatief gegeven terug te
brengen, ook al is het louter bedoeld als een ‘hulpmiddel’. Is er geen spanning
met het ook breed doorleefde inzicht dat we af moeten van die vele
bureaucratische instellingen, waaronder de overheid, die alles terug willen
brengen tot regels, formulieren, protocollen en kwantitatieve gegevens? Waarbij
‘meten is weten’ geen geproportioneerd hulpmiddel meer is maar een
syndroom, als een laatste poging om de (schijn van) controle te behouden over
alle facetten van het bestaan, waarbij het grondrecht van privacy steeds meer
een illusie wordt? En waarbij tegelijk privacyverlies en oeverloze controle een
door het ik graag betaalde prijs aan zijn overheid als dienstverlener.
En stel nu eens dat we na taaie en complexe processen dan eindelijk het BNW
hebben ontwikkeld, hoe nuttig of onnuttig ook in de praktijk van alledag: dan nog
zal daaronder een gapend gat blijven schuilgaan aan niet vervulde zingeving, de
behoefte aan wat vaak ‘bezieling’ wordt genoemd. Internationale
consultancybedrijven vragen kandidaten tegenwoordig niet alleen naar hun
competenties maar ook naar hoe ze in het leven staan, naar hun bezieling. En in
het SER-advies over MVO uit 2000 viel al voor het eerst in de geschiedenis van de
SER de term ‘spiritualiteit’ (p.30-31):
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‘De persoonlijke ethiek van een ondernemer … kan ook een diepere behoefte aan
zingeving, aan spiritualiteit weerspiegelen’.
Ruud Lubbers had het jaren geleden al over de Bermudadriehoek waarin alles
van waarde, alle zingeving verdwijnt, door de druk op bedrijfsleven, media en
politiek om direct te ‘scoren’ in termen van aandeelhouderswaarde,
sensatiezucht resp. partijpolitieke succesjes. Dat besef droeg al in 2000 bij aan
de totstandkoming van het Handvest van de Aarde, waarvan de slotzin luidt:
‘Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een
nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid duurzaamheid te realiseren,
een intensivering van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede en de vreugdevolle
viering van het bestaan.’
Er is dus ook die tegenbeweging, dat het altijd gaat om het verband, het verbond
van mensen op die ene aarde. Wij zijn de wereld – maar wat kan ons drijvende
houden in de globaliseringszee? Wat bindt ons? Welke ‘kracht van verbinding’
houdt ons en de wereld bij elkaar? Wat maakt dat de wereld wezenlijk samenhangend is (in het Latijn solidus: solide, solidair)?
In augustus 2016 zal het jaarlijkse congres plaatsvinden van de Stichting
Christelijk-Sociaal Congres, 125 jaar na het oercongres. Het concept-visiedocument ‘De kracht van verbinding’ ligt thans voor in de ledenkring, waarvan
VNO-NCW nog steeds deel uitmaakt.
Maar het aankaarten van dit vraagstuk is zeker niet voorbehouden aan de
christelijk-sociale stroming in politiek en samenleving. Bijvoorbeeld ministerpresident Rutte zei eind 2014 in een rede: ‘Wie goed voor zichzelf kan zorgen,
zorgt vaak ook goed voor de mensen om hem heen en daarin schuilt het bezielend
20
verband in de samenleving’. En Zo uiten weer anderen zich weer op hun wijze.
Er is hoe ook geformuleerd bij velen de wens om zich verbonden te weten. Dat
organisaties en mensen geen losse atomen zijn maar onderdeel van een groter
geheel, waarin alles en iedereen met elkaar verbonden IS.
Dat we de Eenheid belichamen, dat er slechts Dat is.21
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Noten
1

voormalig hoofd van de Stafafdeling Levensbeschouwing & Ondernemen VNO-NCW, lid van de
Sociaal-Economische Raad (SER) en bestuurslid van de Stichting van de Arbeid. Daarvoor was hij
directeur Sociale Zaken en hoofd van het Brusselse kantoor.
2 De titel daarvan luidt ‘Bijna een eeuw polderwerk … en daarna’. Een samenvatting daarvan
verscheen in de eerste twee afleveringen van het tijdschrift Zeggenschap in arbeidsverhoudingen
van 2015.
3 Ook de oerbron van de teenagercultuur kan teruggelegd worden naar de jaren twintig. Na het
einde van de Eerste Wereldoorlog werd het door het afschaffen van kinderarbeid voor het eerst
mogelijk dat jongeren een ‘tussentijd’ tussen kindertijd en het volwassen leven konden beleven.
De jongere generatie zag die wereldoorlog nadien ook als het bewijs dat de ouderen helemaal
niet zo verstandig waren (ook al hadden ze zich aan het begin massaal enthousiast aangemeld).
Zo brak in de roaring twenties de tijd van de jazz aan én van de swing: meisjes dansten voortaan
in dansgelegenheden, in plaats van te gehoorzamen aan de gevestigde orde (ontleend aan: VPRO
Gids #26 28 juni/4 juli 2014, waarin wordt ingegaan op het boek Teenage: the creation of Youth
Culture 1875-1945 uit 2007 van Jon Savage).
4 In een interview in het boek Let’s talk Dutch now (1999) onder redactie van Marcel Metze.
5 Om dit te herdenken vond in 1991 een groot Christelijk-Sociaal Congres plaats van de christelijksociale beweging, waaronder CNV en NCW. In 1997 werd de Stichting Christelijk-Sociaal Congres
opgericht, die sinds 2000 jaarlijks een congres organiseert op het SBI-landgoed in Doorn. VNONCW is nog steeds lid van deze stichting en heeft zitting in het bestuur daarvan.
6 Institutioneel was het bij de fusie zo geregeld dat er binnen het VNO-NCW een aparte Stichting
NCW kwam met eigen bestuur en directeur. Om de samenhang te verzekeren werd de VNONCW-voorzitter q.q. voorzitter van de Stichting. In 2005 werd besloten om de stichting op te
heffen en bezinning statutair toe te voegen aan de reguliere VNO-NCW-activiteiten, in welk
verband tegelijk een Curatorium werd ingesteld (met als voorzitter Ruud Lubbers). Zie ook de
jaarverslagen van de Stichting NCW (1997-2005).
7 Bron: Center for Economic and Policy Research, Politics Matter: Changes in Unionization Rates in
Rich Countries (2011).
8 Zie de notulen van de Raadsvergadering bij de vaststelling van de Verklaring ter gelegenheid van
het 50 jaar Verdrag van Rome op 16 maart 2007.
9 De betrokkenheid van sociale partners bij de inschakeling van WSW’ers, jonge
arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden in de nieuwe Participatiewet is daarvan een
mooie illustratie: geen wettelijk vastgelegde, corporatistische instituties en overlegstructuren
meer met een centrale missie en dito gedetailleerde bevoegdheden alsmede ruime
vacatiegelden voor de bestuurders maar vijfendertig flexibele ‘werkkamers’ in de regio,
aangestuurd door gemeenten met steun van sociale partners.
10 Gerard Drosterij kwalificeerde het regeerakkoord als een ‘technocratische pacificatie’ (De
Volkskrant 6 november 2012). Het minderheidskabinet-Rutte I (2010-2012) kende een formele
gedoogpartner, met wie op essentiële punten een agreement to disagree bestond. Aan het
regeerakkoord ‘Bruggen bouwen’ van het semi-minderheidskabinet kabinet-Rutte II uit 2012 ligt
eveneens geen onderliggende gemeenschappelijke fundamentele visie ten grondslag, zoals bij de
regeringsverklaring ruiterlijk erkend werd door de coalitiepartners.
11 Onder de titel De markt en het algemeen welzijn. Zie het verslag van dit symposium onder de
titel Waar ligt het Noorden in de globale economie? (Stichting NCW 2002), p. 18. Ook
opgenomen in: Mgr. A.H. van Luyn, ‘Geroepen en verantwoordelijk’ (artikelen- en
inleidingenbundel; Kok 2003).
12 Advies Duurzame globalisering (juni 2008), p. 201 (kader). Opnieuw in de Tweede
Voortgangsrapportage Internationaal MVO (april 2011), p. 152.
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13 De tekst van de eerste Ben Pauwlezing is integraal opgenomen in het boek ‘Vernieuwende
partnerschappen’ ten behoeve van de Bilderbergconferentie 2013 (VNO-NCW 2013).
14 Vanaf 1995 zouden wel met enige regelmaat akkoorden worden afgesloten. Dit deels in de vorm
van een richtlijnvoorstel (volgens het Verdrag moest een dergelijk akkoord omgezet worden in
een richtlijn): ouderschapsverlof (1995, 2009), deeltijdwerk (1997) en tijdelijke contracten (1999).
En deels in de vorm van autonome overeenkomsten, zoals inzake telewerk (2002), stress (2004)
en geweld en intimidatie op het werk (2007).
15 Zie ook de samenhangende adviezen Sociale dimensie Europa 1992 (1990) van de SER resp.
Enkele aspecten van de sociale dimensie van Europa '92 van de Stichting van de Arbeid (1991).
16 Het uit 1945 stammende Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen met o.a. de preventieve
ontslagtoets is in dit verband opgeheven per 1 juli 2015, een historisch momentje na vele
decennia van onenigheid hierover.
17 In wetenschappelijk jargon wordt in dit verband wel gesproken van de logic of influence versus
logic of membership als twee logica’s die onderling inherent spanning vertonen.
18 Al in het SER-advies over instemmingsrechten van de OR uit 1994 werd door werkgevers en
enkele Kroonleden gepleit voor een studie naar een adequate juridische structuur voor een met
de OR af te sluiten CAO.
19 Het meerkleurige schema werd opgenomen in het SER-bulletin van augustus 2008 als onderdeel
van en interview onder de titel ‘Met globaliseringsadvies gaat SER derde fase in.’
20 Zie NRC Handelsblad 13 november 2014.
21 Zie ook Jan-Willem van den Braak, De Vierde P; pointer naar Dat wat we zijn (in: ‘De weg van de
dialoog’) (Kok Kampen 2015).
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Bijlage

Successen en mislukkingen van de overlegeconomie
(1978 - 2012)

De successen en mislukkingen worden als zodanig gemeten aan:
• de drie SER-doelstellingen (groei, werk, redelijke inkomensverhoudingen)
• hun belang voor de overgang naar een nieuwe fase
• hun bijdrage aan de Europese en internationale agenda
1978 - 1989: laatste fase klassieke overlegeconomie
Successen
• rapport Tripartite Commissie Incidenteel Loon (unanieme afwijzing wettelijke
normering) (1980)
• STAR-rapporten inzake arbeidsmarkt en arbeidsduur (1981)
• STAR-Akkoord van Wassenaar (24-11-1982) (herstel vrije en verantwoorde
decentrale loonpolitiek) + SER-advies Wetgeving inkomensvorming (1983)
(formalisering vrije loonpolitiek, wetgeving in 1987 aangepast; in 1984
vervolgadvies over loonvorming non-profitsector en in 1985 over
inkomensvorming van vrije beroepsbeoefenaren)
• Doorwerking Akkoord van Wassenaar in CAO-afspraken 1983-1985 (o.a.
nullijn, ADV-dagen, VUT)
• Samen aan het Werk I + II (1986 resp. 1987) (deels tripartite, deels bipartite
afspraken ter ondersteuning van de samenwerking tussen kabinet-Lubbers II
en sociale partners)
• STAR-nota Deeltijdarbeid (1989) en STAR-aanbevelingen
Inkomensopenbaarheid, klachtrecht, vakbondswerk (januari 1990)
Mislukkingen
• Verdeeld SER-advies over het vraagstuk van redelijke inkomensverhoudingen
(1978)
• Bijna-akkoord (laatste poging tot kwantitatief centraal akkoord klassieke stijl
1 december 1979)
• Verdeeld SER-advies over het aanpassingsmechanisme van minimumloon en
sociale uitkeringen (1979)
• Verdeeld SER-advies over wettelijk minimumloonstelsel (1985)
• Verdeeld SER-advies over koppelingssystematiek (1988)
• Tripartite Gemeenschappelijk Beleidskader (GBK) (1 december 1989)
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1990 - 1995: opkomst poldermodel
Successen
• STAR-nota Vrouw en arbeid (1990) (aanbevelingen over deeltijdarbeid,
kinderopvang, verlofvormen in verband met grotere arbeidsparticipatie van
vrouwen)
• STAR-Minderhedenakkoord (1990) (nieuw vraagstuk, leidend tot nog vele
soortgelijke intentie-afspraken in de vijftien jaar daarna)
• SER-advies Sociale Dimensie Europa (1990) (n.a.v. project ‘Europa ‘92’)
• werkgeversbrief aan kabinet inzake opzegging deelname aan klassieke
tripartite overleg (15 maart 1991)
• STAR-aanbeveling over arbeidsvoorwaardelijke stimulansen bij bestrijding
ziekteverzuim (oktober 1991)
• SER-advies Arbeidsvoorwaardenvorming gepremieerde en gesubsidieerde
sector (februari 1992) (vrije loonvorming en budgetpolitiek)
• SER-advies Convergentie en Overlegeconomie (oktober1992) (contouren
nieuwe centrale overlegeconomie in Europese context; in Voor- en
Najaarsoverleg afstemming en klimaatbeïnvloeding)
• SER-advies AVV-stelsel (november 1992) (behoud essentie AVV-instrument)
• STAR-nota gedifferentieerde arbeidspatronen en deeltijdarbeid (1993)
• STAR-akkoord De Nieuwe Koers (december 1993) (concretisering COV-advies;
maatwerk en zeggenschap op ondernemingsniveau + nullijn voor 1994)
• 1e centraal overleg nieuwe stijl (oktober 1994)
• DB-SER-nota Taak, samenstelling, werkwijze SER (1994)
Mislukkingen
• Doorwerking in CAO’s van STAR-aanbeveling arbeidsvoorwaardelijke
stimulansen bij bestrijding ziekteverzuim d.d. 1991
• Verdeeld
SER-advies
over
instemmingsrechten
resp.
ondernemingsovereenkomst met OR (1994)
• Vergeefse pogingen tot behoud adviesplicht SER (1994)
1996-2006: hoogtijjaren poldermodel
Successen
• STAR-akkoord Flexibiliteit en Zekerheid (april 1996) (modernisering
arbeidsbestel)
• Als uitwerking daarvan: Nota Werken aan je werkkring (over concept
employability), Nota Leeftijd & Arbeid (1997), Aanbevelingen over Combinatie
arbeid en zorg (1997)
• STAR-Agenda 2002 (1997) (laatste brede agenda tot Sociaal Akkoord 2013)
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• STAR-nota over meerkeuzesystemen bij arbeidsvoorwaarden (1999)
• SER-advies De winst van waarden (‘oeradvies’ over het concept MVO) (2000)
• Succesreeks SER op klassiek sociaal-economisch terrein:
§ Naar een vereenvoudigd belastingstelsel (1999) (basis voor laatste grote
belastingherziening in 2001)
§ Naar een nieuw ziektekostenstelsel (2000) (basis voor een geïntegreerd
stelsel met nominale premies, toeslagen en marktwerking in 2006)
§ Herziening WAO (2002/2004) (leidend tot fundamentele, succesvolle
herziening in 2006)
§ Herziening Arbowetgeving (2004) resp. Arbeidstijdenwetgeving (2005)
§ Herziening WW (2005) (leidend tot verkorting WW-duur)
• Tripartite akkoord over versobering fiscale faciliteiten bij prepensioen +
aanbeveling over aanvulling ziekengeld (5 november 2004) (na acties)
• STAR-nota over resultaatafhankelijke beloningsvormen (2005)
• STAR-aanbevelingen Duurzame inzetbaarheid (2006)
• STAR-aanbeveling Toepassing arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende
arbeid
(2006) (over toepassing EU-detacheringsrichtlijn) + tripartite
afspraken op basis daarvan (2007)
Mislukkingen
• SER- en STAR-adviezen over Uitvoering werknemersverzekeringen
(1998/1999) (vasthouden aan rol sociale partners; in nieuwe wetgeving vanaf
2000 wordt uitvoering echter verstatelijkt, sociale partners alleen nog in
nieuwe Raad voor Werk en Inkomen, die in 2013 weer wordt opgeheven)
• Verdeeld SER-advies Herziening WOR (2003) (over al dan niet meer rechten
resp. andere opzet wetgeving; kabinet komt in 2005 met nieuwe opzet WOR,
die door vakbeweging en Tweede Kamer wordt verworpen)
• Verdeeld STAR-advies over vermindering fiscale faciliteiten VUT/prepensioen
(mei 2004), leidend tot Museumpleindemonstratie (oktober 2004)
• SER-MLT-advies 2007-2011 (2006) (geen overeenstemming over
scholing/ontslagrecht; laatste MLT-advies ooit)
• maart 2006: laatste centraal overleg nieuwe stijl sinds 1994 (sindsdien ad hoc)
2007- 2012: verval poldermodel
Successen
• SER-advies EU 2020 (2009) (over economisch, ecologisch en sociaal sterk
Europa)
• SER-advies Duurzame globalisering + SER-IMVO-project tot 2012 (2008)
(consensus over onomkeerbaarheid globalisering en wenselijkheid toepassing
van internationale MVO-normen)
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• SER-advies Duurzame ontwikkeling (2010) (over invulling concept
duurzaamheid)
• Tripartite Pensioenakkoord (2010) (modernisering en versobering)
• SER-advies inzake herijking ontwikkelingssamenwerking (2011)
• SER-advies inzake scholingsrechten OR-leden annex afschaffing GBIO (2011)
• SER-advies Verschuivende machtsverhoudingen (VEM) (2012) (over
globalisering in multipolaire wereld) + Eindevaluatie IMVO-project (2012)
(voortzetting tot 2016)
Mislukkingen
• Mislukt bipartite overleg over herziening ontslagrecht (2007)
• Mislukt SER-advies over verhoging AOW-leeftijd (2009)
• Opzeggen pensioenakkoord door FNV; motie van wantrouwen tegen FNVvoorzitter (2011)
• STAR-nota Toekomst PBO (2011) (politiek schaft PBO af per 1-1-2015)
• Geen unanieme visie op toekomst EU in SER-advies VEM (2012)
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Belangrijke SER-adviezen en STAR-akkoorden
in de PostPolder (2013-2015)

2013
SER
• Verbreding draagvlak CAO-afspraken
• Naar macrostabiele reële pensioenen
• Energie-akkoord (onder regie SER)
Stichting van de Arbeid
• Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed
werk, op weg naar 2020 (=‘Sociaal Akkoord’ met kabinet-Rutte II)
2014
SER
• Arbeidsmigratie
• Toekomst arbeidsgerelateerde zorg
• IMVO-convenanten
• Toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en WW (I)
Stichting van de Arbeid
• Naleving en handhaving in CAO’s
• Aanvullende verzekering opbouw en duur WW in CAO’s
• De verhoging van de AOW-leeftijd
2015
SER
• Toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en WW (II)
• Sociale ondernemingen
• Toekomst pensioenstelsel
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Overzicht netwerken VNO-NCW op het terrein
van MVO/duurzaamheid (niet-limitatief)

samenwerking met MVO Nederland (sinds 2005)
secretariaat Nederlandse afdeling van Global Compact (sinds 2007)
lidmaatschap SER-Commissie IMVO (sinds 2008)
jaarlijks overleg met MVO Platform (koepel van 40 ngo’s)
regelmatig overleg met Raad van Kerken
op het verduurzamingsterrein in brede zin contacten met o.a.
ondernemersverbond De Groene Zaak, Stichting Natuur&Milieu, Initiatief
Duurzame Handel, NCDO
Lidmaatschap Dutch Sustainable Growth Initiative (DSGI) van Nederlandse
multinationals (vanaf oprichting in januari 2012)
Platform Biodiversiteit samen met IUCN-NL
op het OS-terrein overleg met PARTOS (koepel van 100 ngo’s)
op juridisch terrein met World Legal Forum (WLF), Hague Institute for
Internationalisation of Law (Hiil)
migratie: The Hague Process for refugees and migration (THP)
corruptiebestrijding: Transparency International
zingeving/bezinning: Bureau InnerSense, Earth Charter Nederland,
expertisecentrum SOCIRES, conferentie- en bezinningsoord SBI,
managementcentrum De Baak, jaarlijks Springtij Forum op Terschelling (de
‘groene Bilderberg’), leerstoel Bedrijfsethiek Nyenrode
Earth Charter-NL, Worldconnectors (netwerk op basis van Earth Charter)
bestuurslidmaatschap Stichting Christelijk-sociaal Congres (jaarlijks
bezinningscongres)
Jaarlijkse
VNO-NCW-Bilderbergconferentie,
symposia
en
kwartaalbijeenkomsten (‘Broodje B’) met relaties in deze sfeer
Periodiek overleg met VNO-NCW-Curatorium (sinds 2006)
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Centrale organisaties van werkgevers en
werknemers vanaf 1945

Centrale werkgeversorganisaties
* Verbond van Nederlandse Werkgevers (VNW) (1899-1967)
* Centraal Sociaal Werkgeversverbond (1945-1967)
= Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) (1968-1996)
* Verbond van Protestant-christelijke Werkgevers (VPCW) (1937-1966)
(voorganger van 1918-1936)
* Algemeen Rooms-Katholieke Werkgeversverbond (ARKW) (1915-1966)
= Federatie van Christelijke werkgeversverbonden (1967-1969)
= Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (1970-1996)
Vereniging VNO-NCW (1997- )
* Nederlands Katholiek Ondernemersverbond (NKOV) (1945-1976)
(voorgangers vanaf 1915) a)
* Koninklijk Verbond van Ondernemingen (KVO) (1968-1976) (voorgangers vanaf
1902)
= Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV) (1977-1995)
+ Nederlands Christelijk Ondernemersverbond (NCOV) (1967-1995)
(voorgangers vanaf 1918) a)
= MKB-Nederland (1995- )
a) federatie tussen NKOV en NCOV in 1970 na enkele jaren mislukt
Integratie staven VNO-NCW en MKB-Nederland (2009)
* Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) (1896-1995)
* Nederlands Christelijke Boeren- en Tuindersbond (NCBTB)(1918-1995)
* Koninklijk Nederlands Landbouw Comité (KNLC) (1918-1995) (voorgangers
vanaf 1897)
= LTO Nederland (1995- ) (zelfde jaar Landbouwschap opgeheven)
Centrale werknemersorganisaties
* Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) (1906-1976)
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* Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) (1945-1974); Nederlands Katholiek
Vakverbond
(NKV) (1974-1976)
= FNV (1976- )
CNV (1909- )
Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger personeel (MHP) (1978-2014);
Vakcentrale voor professionals (VCP) (2014- )
Eenheids Vakcentrale (EVC) (1944-1964)(niet aangesloten bij Stichting van de
Arbeid en SER)
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Kabinetten, voorzitters VNO-NCW en FNV en
SER-voorzitters vanaf 1973

kabinet
Den Uyl (1973-1977)

minister SZ/SZW
(vanaf 1981)

Van Agt I (1977-1981)

coalitie
PvdA/D’66/PPR/
KVP/AR
CDA/VVD

Van Agt II (1981-1982)
Van Agt III (1982)
Lubbers I (1982-1986)
Lubbers II (1986-1989)
Lubbers III (1989-1994)
Kok I (1994-1998)
Kok II (1998-2002)

CDA/PvdA/D’66
CDA/D’66
CDA/VVD
idem
CDA/PvdA
PvdA/VVD/D66
idem

Balkenende I (20022003)
Balkenende II (20032006)
Balkenende III (20062007)
Balkenende IV (20072010)
Rutte I (2010-2012)
Rutte II (2012- )

CDA/LPF/VVD

de Graaf (CDA)
de Graaf
de Koning (CDA)
de Koning
B. de Vries (CDA)
Melkert (PvdA)
K. de Vries/
Vermeend (PvdA)
de Geus (CDA)

CDA/VVD/D66

de Geus

Zalm

CDA/VVD

de Geus

Zalm

CDA/PvdA/CU

Donner (CDA)

CDA/VVD
VVD/PvdA

Kamp (VVD)
Asscher (PvdA)

Bos (PvdA)/de Jager
(CDA)
de Jager
Dijsselbloem (PvdA)

voorzitters VNO-NCW
(tot 1997 VNO)
van Veen (1974-1984)
van Lede (1984-1991)
Rinnooy Kan (1991-1996)
Blankert (1997-1999)
Schraven (1999-2005)
Wientjes (2005-2013)
De Boer (2013- )

Boersma (ARP)
Albeda (CDA)

voorzitters FNV
(tot 1976 NVV)
Kok (1973-1985)
Pont (1985-1988)
Stekelenburg (1988-1997)
de Waal (1997-2005)
mw. Jongerius (2005-2012)
Heerts (2012- )

Minister Financiën
Duisenberg (PvdA)
Andriessen (CDA)
van der Stee (CDA)
van der Stee
van der Stee
Ruding (CDA)
Ruding
Kok (PvdA)
Zalm (VVD)
Zalm
Hoogervorst (VVD)

SER-voorzitters
de Pous (1964-1985)
Quené (1985-1996)
K. de Vries (1996-1998)
Wijffels (1999-2006)
Rinnooy Kan (2006-2012)
Draijer (2012-2014)
mw. Hamer (2014- )
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Uitslagen Tweede Kamerverkiezingen (1972-2012)

CDA (in ’72 KVP/AR/CHU)
VVD
DS ‘70
Totaal
PvdA
D’66
CPN
PSP
PPR +EVP (in 1982)
Groen Links
Totaal
GPV/SGP/RPF (vanaf ’82)
Boerenpartij/CP (in ’82)
Totaal

CDA
VVD
Lijst Pim Fortuyn
D66
SGP+ChristenUnie
Totaal
PvdA
Groen Links
SP
Partij van de Dieren
Totaal
PVV
Ouderenpartijen
CD (’94)/LN (’02)
Totaal
Totaal

1972

1977

1981

1982

1986

1989

48
22
6
76
43
6
7
2
7
65
6
3
150

49
28
1
78
53
8
2
1
3
67
4
1
150

48
26
74
44
17
3
3
3
70
6
150

45
36
81
47
6
3
3
3
62
6
1
150

54
27
81
52
9
1
2
64
5
150

54
22
76
49
12
6
67
7
150

1994

1998

2002

2003

2006

2010

2012

34
31
24
7
96
37
5
2
44
7
3
10
150

29
38
14
8
89
45
11
5
61
150

43
24
26
7
6
106
23
10
9
42
2
2
150

44
28
8
6
5
91
42
8
9
59
150

41
22
3
8
74
33
7
25
2
67
9
9
150

21
31
10
7
69
30
10
15
2
67
24
24
150

13
41
12
8
74
38
4
15
2
59
15
2
17
150
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