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Op weg naar een institutioneel mozaïek: 

de Nederlandse arbeidsverhoudingen aan het begin van de 21e eeuw 

(Sociaal Maandblad Arbeid, 55, (4), april 2000, 156-166). 
      

Ad G. Nagelkerke 

Ton C.J.M. Wilthagen 

 

Inleiding 

 

Dit artikel gaat over het uitkristalliseren van een nieuw stelsel van arbeidsverhoudingen in 

Nederland. Het zal duidelijk worden dat de contouren van die arbeidsverhoudingen kenmerken 

vertonen die nadere inhoudelijke studie behoeven. Anders dan in het vroegere centralistische 

systeem zijn de arbeidsverhoudingen minder doorzichtig geworden. Daarom is dit artikel ook 

de opmaat voor een reeks artikelen, geschreven door gelegenheidsduo‟s van wetenschappers en 

praktijkdeskundigen, over sectoren – de grafi-media sector, de bouw, de informatie- en 

communicatietechnologie branche en de zorgsector - die in de komende maanden in SMA zal 

verschijnen. 

Om te beginnen gaan we in dit artikel kort in op het grondpatroon en de (internationale) 

diversiteit van stelsels van arbeidsverhoudingen. Daarna geven we een beeld van het 

Nederlands stelsel tot ruwweg halverwege de jaren tachtig. Vervolgens richten we de aandacht 

op de cruciale ontwikkelingen die dat stelsel al sinds zo'n vijftien jaar in beweging houden en 

op de (voorlopige) consequenties daarvan. 

 

Patronen van arbeidsverhoudingen 

 

In alle westerse, geïndustrialiseerde landen komt men een zelfde grondpatroon tegen van 

sociaal-politieke instituties. De combinatie van mechanisatie en fabrieksmatige productie en de 

kapitaal-arbeid tegenstelling heeft overal het industriële vakbondsmodel opgeleverd, met zijn 

macht van grote aantallen werknemers, zijn open, inclusieve karakter dat in principe geen 

werknemers uit de bedrijfstak uitsluit (vgl. Visser, 1987; 1992) en zijn oriëntatie op de 

bedrijfstak als economisch en sociaal knooppunt. Dit model is overal dominant geworden 

hoewel er daarbij, vaak in het kielzog ervan, en in het ene land meer dan in het andere, ook 

vak-, beroeps- en functie- dan wel ondernemingsgerichte bonden opkwamen. Ook collectief 

onderhandelen is alom aanwezig, evenals het verschijnsel werkstaking. Ten slotte is overal een 

arbeidsrecht ontstaan dat met name de werknemer als zwakste partij op de arbeidsmarkt 

bescherming en inkomenswaarborgen biedt en daarmee tevens een zekere arbeidsmarktorde-

ning beoogt. 

Tussen landen bestaan echter grote verschillen in vormgeving van de arbeidsverhoudingen 

alsmede in de inhoud van de arrangementen die tot stand zijn gekomen. Zo overheerst in de 

Verenigde Staten de pragmatische, op eigen leden gerichte bond met veel autonomie voor de 

'local union'; in Nederland daarentegen heeft de vakbond ook bredere sociaal-politieke 

oogmerken, omvat zij meer werknemersgroepen en is zij tamelijk gecentraliseerd. In Japan zijn 

er veel ondernemingsbonden met een dunne verbinding naar hogere niveaus van vakorganisa-

tie, vooral gericht op het wel en wee van de onderneming en de daar werkzame personen. Ook 

kernverschijnselen als collectief onderhandelen tussen werkgever(sorganisaties) en vakbonden, 

een 'rule making machinery', en de staking geven door traditie en cultuur aanzienlijke 

verschillen te zien. De cao is in vergelijkend perspectief een bron van zeer gevarieerde 

regelgeving. Eenzelfde variatie geldt de rechtsgebieden die direct of indirect met de 

arbeidsverhoudingen te maken hebben, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht, belastingrecht et 
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cetera. 

Er bestaan nog vele andere, concrete, verschillen tussen stelsels van arbeidsverhoudingen en 

tussen onderdelen daarvan. Ondanks de grote diversiteit heeft uiteenlopend onderzoek 

verwantschappen tussen stelsels van arbeidsverhoudingen kunnen vaststellen. Zo stelden Ross 

and Hartman (1960) een classificatie op basis van verschillen in patronen van arbeidsconflict; 

maakten Kerr, e.a. (1960) een typologie van sociaal-economische ontwikkeling vanuit de 

verschillende actielogica's van bestuurlijke elites; gaven Calmfors and Driffill (1988) een 

driedeling in systemen van arbeidsverhoudingen op basis van de mate van centralisatie van de 

onderhandelingsstructuur; en voerde Esping-Anderssen (1990) een indeling op naar inhoud en 

vorm van welvaartsarrangementen (zie ook Lane, 1989; Slomp, 1990; Nagelkerke en De Nijs, 

1991; 1998; Crouch, 1993; Semenov, 2000). 

Een invloedrijke tweedeling in beleidskringen is het onderscheid van Albert (1991) in een 

Angelsaksisch en een Rijnlands model (voor een derde model, het Aziatische, zie Naert, 

1997:7). Het gaat hier om twee groepen van landen met een zeer verschillende mix van markt- 

en sociaal-economische regulering. Het Rijnlandse model kent een sterk ontwikkelde sociaal-

economische coördinatie door overheid en belangengroepen terwijl de Angelsaksische variant 

veel sterker leunt op coördinatie door de markt. Het Nederlandse stelsel van arbeidsverhoudin-

gen wordt tot de groep van Rijnlandse landen gerekend. Deze plaatsbepaling doet ons inziens 

echter te weinig recht aan de bijzondere aard van het Nederlandse stelsel. We hieronder nader 

op dit punt in. 

 

Het Nederlandse model van arbeidsverhoudingen 

 

In zijn bekende studie typeert Windmuller (1970) het Nederlandse stelsel van 

arbeidsverhoudingen als gedomineerd door de overheid, gecentraliseerd en sterk door middel 

van overlegvormen georganiseerd. In die tijd was deze vaststelling weliswaar plausibel, maar 

tegelijk ook formalistisch en statisch. Inderdaad, de overheid had in de daarvoor liggende 

vijfentwintig jaar via de geleide loonpolitiek een zware stempel gedrukt op de loonstructuur en 

loonontwikkeling. Cao-partijen voerden dit beleid uit, gestuurd door de vakcentrales die op 

landelijk niveau mee mochten denken over belangrijke sociaal-economische ontwikkelingen, 

maar op ondernemingsniveau zwak vertegenwoordigd waren. Het geheel was in vele regels en 

structuren vervat en georganiseerd in talrijke overleg- en samenwerkingsverbanden, gericht op 

consensus. Peper (1979: 1369) spreekt in die zin kernachtig van 'institutionele integratie'. 

Er is een goede reden om aan Windmullers drie formele structuurkenmerken geen inhoudelijk 

element toe te voegen. Constanten lijken immers eerder betrekking te hebben op structuren dan 

op substantiële regulering, omdat de laatste meer toegespitst lijkt op de wisselende economi-

sche en sociale praktijk. Volgens ons hangt dit echter af van  het gewicht in de tijd en moet 

voor de hele naoorlogse periode ook het overwegend collectivistische karakter van de 

regulering in een typering van de Nederlandse arbeidsverhoudingen worden meegenomen. Wel 

is het zo dat de collectivistische benadering op grond waarvan de sociale partijen afspraken 

maakten, en die uitmondden in een uniformering van loonstructuur en loonsverbeteringen, 

gekoppeld aan een breed vangnet van een op basis van solidariteit gefinancierde sociale 

zekerheid, werd geboren met het centralisme en er ook mee lijkt mee heen te gaan. Toch hoeft 

dit niet altijd zo te zijn, collectivisme heeft een plausibele relatie met centralisme, maar ook een 

eigen momentum. Deels is dat ook terug te vinden in de collectivistische principes die de 

wetgeving ten aanzien van ontslag, medezeggenschap, arbeidsmarkt en de fiscaliteit beheersten 

(Van der Heijden et al., 1999). 

Windmuller's typering is statisch te noemen, terwijl zijn (historische) analyses juist inzicht 
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geven in procesmatige ontwikkelingen. Vastgesteld kan worden dat al vroeg de dominantie van 

de overheid, het centralisme en het specifieke overlegsysteem zijn “uitgedaagd”. De 

decentralisatie is al in de beginjaren vijftig ter discussie gesteld, in de politiek bijvoorbeeld 

door Romme, door de bonden die terrein wilden terug veroveren, door wat verspreide,  lichte 

stakingen en au fond ook door de vele werkgevers en werknemers die 'zwarte lonen' afspraken. 

Ook werden vraagtekens gezet bij de 'belangendemocratie', zoals die op verschillende niveaus, 

maar vooral landelijk, tot gelding kwam. Deze uitdagingen leiden weliswaar schoksgewijs tot 

verandering, zoals in het begin van de jaren zestig, toen ze met name door aan de 

arbeidsverhoudingen externe ontwikkelingen (economische veranderingen, beginnende 

Europese integratie, sociale en culturele veranderingen) werden aangezwengeld, maar ze 

veranderden uiteindelijk de arbeidsverhoudingen wel permanent. En daarbij was de inzet van 

de actoren zelf cruciaal. 

Visser en Hemerijck (1997) spreken in dit verband van lerend vermogen, en brengen daarmee 

expliciet een belangrijke dynamische dimensie in. Met vallen en opstaan, aldus de auteurs, 

'puzzelen' en 'poweren' de actoren gezamenlijk naar structurele sociaal-economische 

veranderingen; in de grond een kernachtige beschrijving van het Nederlands corporatisme in 

actie. Visser en Hemerijck beschrijven dit 'beleidsleren' vanaf ongeveer de vroege jaren tachtig 

als een reactie op de diepe economische crisis in die tijd. Dankzij het overleg op en tussen 

verschillende niveaus van arbeidsverhoudingen zijn in Nederland relatief rustig een aantal 

structurele veranderingen (loonvorming, arbeidsmarkt, sociale zekerheid) doorgevoerd, en, 

belangrijk, de structurele en inhoudelijke karakteristieken van het stelsel in verandering gezet 

(zie hierna). 

Gesteld kan evenwel worden dat avant la lettre dit beleidsleren ook aanwezig was in de jaren 

vóór 1980. Tussen 1945 en 1950 construeert men een grotendeels nieuw sociaal-economisch 

stelsel als reactie op oorlog en depressie, terwijl men zelfs in de roerige jaren zeventig, als de 

tegenstellingen tussen vakbonden en werkgevers op scherp staan, bij belangrijke problemen 

vaak één lijn weet te trekken. Het geldt ook voor de zojuist genoemde overgang tussen 1963 en 

1970 naar een vrijere loonpolitiek, voor de verandering van medezeggenschapswetgeving en, 

later, voor de beteugeling van de omvang van de collectieve sector (vgl. Peper 1979: 1379). Dit 

zijn alle indicaties van een proces waarin gedeelde opvattingen en ervaringen naar structurele 

aanpassingen leiden. Dit aanpassingsvermogen sluit theoretisch aan bij moderne 

systeemopvattingen, zoals voor de arbeidsverhoudingen verwoord door Rogowski (1998) en, 

op een andere manier, door Leisink (1989). 

Van den Toren en Vos (1997) zoeken in navolging van Hemerijck (1993) de essenties van de 

Nederlandse variant van het Rijnlandse model ver terug in de vaderlandse historie (zie ook 

Wilthagen, 2000). Voor hen zijn de 'horizontale besluitvormingsstructuur' en, anders dan 

Windmuller, 'georganiseerde decentralisatie' twee (van de vier) kernelementen van het stelsel. 

Over de samenhang daartussen stellen zij (p. 103) dat de 'horizontale overlegstructuur zowel op 

centraal niveau als op bedrijfstak- en ondernemingsniveau tot stand is gekomen, en dat tussen 

deze niveaus organieke verbindingen bestaan'. Dat laatste verwijst naar georganiseerde 

decentralisatie. Zien wij het goed, dan gaat het hier dus om getrapte coördinatie via overleg op 

verschillende niveaus, op basis van een lange democratische leerweg, rekening houdend met 

het voor elk niveau adequate beslissingsdomein. Volgens de schrijvers kan hierdoor decentrale 

flexibiliteit worden ingebed in macro-economische afwegingen. In dit verband stellen zij verder 

(105): 'De afwezigheid van een overheersende staat en van dominante meerderheden heeft in 

Nederland verhinderd dat er een hiërarchische besluitvormingsstructuur is ontstaan'. 

Als de opvatting van Van den Toren en Vos in het perspectief van eeuwen hout snijdt, dan 

vormt in onze visie de periode 1945-1985 hierop een anomalie. Immers, de wijze waarop de 
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overheid in die periode de arbeidsverhoudingen heeft geregisseerd en binnen de vakbeweging 

de centrale organisaties hun sturende functie hebben vervuld, valt moeilijk met hun 

laatstgenoemde vaststelling te rijmen. Voor de jaren na 1985 hebben de kenmerken van 

horizontale besluitvormingsstructuur en georganiseerde decentralisatie meer realiteitswaarde, al 

denken wij dat de decentralisatie slechts ten dele als georganiseerd moet worden aangemerkt. 

Maar, zelfs als men bedenkt dat het decentralisatieproces al vroeg na de wederopbouw is 

begonnen, kan men voor de lange periode van geleide loonpolitiek toch moeilijk 

georganiseerde decentralisatie als kenmerk opvoeren. De schaduw van de hiërarchie (Scharpf, 

1993) binnen het Rijnlands model is in de Nederlandse variant beduidend groter geweest dan in 

de meeste andere stelsels. 

Nemen we het voorgaande tezamen, dan typeren we het Nederlandse stelsel van arbeidsverhou-

dingen tot ruwweg 1980/1985 met de volgende structurele (1 en 2), inhoudelijke (3) en 

dynamische (4) karakteristieken: 

(1) relatief centralistische besluitvorming, mede door grote invloed van de overheid; 

(2) institutionele integratie op verschillende niveaus; 

(3) collectivistische en uniformistische regelgeving; 

(4) aanpassingsvermogen van actoren tot institutionele verandering. 

 

Deze kenmerken kunnen, tot slot, goed worden geïllustreerd aan de hand van de loonvorming 

en cao-ontwikkeling. 

Wat betreft het eerste kenmerk, gedurende bijna twintig jaar na de oorlog moeten de lonen 

wettelijk de aanwijzingen van de regering volgen. Een toezichthouder met bevoegdheden tot 

ingrijpen, het College van Rijksbemiddelaars, kijkt daarop toe. In 1970 wordt de Loonwet 

aangenomen die tot 1982 acht keer wordt aangegrepen om loonstijgingen aan banden te leggen. 

Aanvankelijk volmondig, maar vanaf de jaren zestig met groeiende aarzeling accepteren de 

centrale organisaties van werkgevers en werknemers dit overheidsoptreden. Daarnaast is vooral 

binnen de vakbeweging de centrale organisatie een krachtig coördinatiecentrum. 

Ten tweede, op verschillende niveaus wordt over de arbeidsvoorwaarden overlegd en worden 

zaken doorgespeeld. Wat men in de Stichting van de Arbeid op landelijk niveau afspreekt, 

wordt doorvertaald naar de feitelijke cao-onderhandelingen. Tegelijk bestaan ook over andere 

zaken rond arbeid velerlei overlegorganen, adviescommisies, stuurgroepen etcetera. 

Ten derde refereren de wetten en regels rond inkomen en lonen sterk aan het principe van 

solidariteit. Er is een, op de kostwinner gebaseerd, progressief belastingstelsel, er zijn vaste 

loonstructuren en gelijke loonsverbeteringen, terwijl een uitgebreid pakket van sociale 

zekerheid wordt opgebouwd. Cao's zijn overwegend standaardbedrijfstak-cao's, waarvan in de 

individuele onderneming niet of nauwelijks kan worden afgeweken. 

Ten slotte het vierde kenmerk. Zoals gezegd, is al vanaf het begin van deze periode een proces 

op gang gekomen van verandering van de drie eerstgenoemde kenmerken, in de richting van 

decentralisatie, minder collectivisme en meer differentiatie. We verwijzen hierbij naar de 

eerdere passages over de geleide loonpolitiek. Er komt los wat in 1982 met het Akkoord van 

Wassenaar in een stroomversnelling komt. Dan ook worden allerlei dringende ontwikkelingen 

zichtbaar (vgl. Nagelkerke en Koijen, 1996). 

 

Veranderingen van scale en scope: arbeidsverhoudingen in ontwikkeling 

 

In de literatuur is er regelmatig discussie over de vraag waardoor (de ontwikkeling van) een 

stelsel van arbeidsverhoudingen wordt bepaald. Het beroemde systeemmodel van Dunlop 

(1958; 1993) staat voor de gedachte dat ontwikkelingen van buiten, de 'context', het 
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belangrijkst zijn. In lijn met de zogenoemde 'pluralistisch industrialisten' zag Dunlop wel 

bepaalde mogelijkheden van een eigen ontwikkelingskoers met specifieke instituties, maar de 

(technologische) logica van de industriële ontwikkeling zou uiteindelijk overal tot een grote 

mate van uniformiteit leiden (Kerr et al. 1960). Dunlop's model is, hoewel omarmd als zeer 

geschikt voor studie, om die reden ook gekritiseerd als te deterministisch en 'cultuurvrij'. Als 

reactie zijn theorieën opgekomen die nadruk leggen op de invloed die vanuit de participanten 

van het stelsel zelf of vanuit specifieke maatschappelijke structuren uitgaat (vgl. Kochan e.a., 

1983; Maurice e.a., 1982; Leisink, 1989). Er zijn in die opvattingen duidelijk (ontwerp)keuzen 

mogelijk. Reynaerts (1985:2) heeft deze positie samengevat in de zin: 'de omstandigheden 

dringen wel maar dwingen niet'. Het probleem is dan echter wat dringt en hoe dat gebeurt. 

Tussen de dwingende en de dringende opvattingen is een bruggetje mogelijk vanuit het eerder 

gegeven onderscheid tussen grondpatroon en diversiteit van arbeidsverhoudingen. Hoewel 

algemeen en met voorbijzien van complexe interrelaties, kan men, ten eerste, veronderstellen 

dat het basispatroon van arbeidsverhoudingen vooral wordt bepaald door relatief dwingende 

technologische en economische factoren (TE). De institutionele vormgeving en inkleuring 

daarentegen wordt, ten tweede, in die visie verbonden met de cultuur in brede zin van een land, 

sociale, culturele en politieke ontwikkelingen (SCP), die vaak zeer dringend kunnen zijn en 

waaraan organisaties van werkgevers en werknemers deel hebben en waarop zij invloed 

kunnen uitoefenen. Ontwikkelingen zijn namelijk nooit eenduidig, er zijn soms zware 

dilemma‟s die eigen oplossingen vragen, terwijl onvoorziene omstandigheden tot volledige 

andere benaderingen nopen. Daardoor zijn grote verschillen mogelijk tussen stelsels op basis 

van tradities, normen, sociaal-politieke voorkeuren etcetera., al zullen gelijksoortige socio-

politieke en juridische benaderingen en uitgangspunten tot verwantschap aanleiding geven. 

Voor de periode na 1980/1985 zullen we beide bronnen van ontwikkelingen kort aan de orde 

stellen. Het betreft hier veranderingen die sterk aan de kwantiteit en de kwaliteit, breder 

wellicht aan de scale en scope, van het sociaal-economisch leven blijken te raken. Daarna 

bekijken we de effecten op de arbeidsverhoudingen. 

 

Technologie en economie 

Mede door de chip heeft de micro-elektronica geleid tot geheel nieuwe combinaties van 

activiteiten en is de bestaande bedrijvigheid ingrijpend gewijzigd (Vgl. SER/CED, 1996:11). 

Eerst mondde dat hoofdzakelijk uit in veranderingen in productieprocessen, daarna in 

bestaande producten en momenteel in steeds meer nieuwe producten. De innige verbinding van 

de micro-elektronica met de snel groeiende communicatietechnologie resulteerde in wat wij 

tegenwoordig informatie- en communicatietechnologie (ICT) noemen. 

Deze ontwikkelingen hebben het scala van productietechnische keuzen sterk vergroot evenals 

op grote schaal flexibele productie mogelijk gemaakt. Voor de arbeid en de werknemers zijn dit 

cruciale ontwikkelingen. De noodzaak van standaardisatie van eindproducten en 

productieprocessen is afgenomen en er kan veel meer op maat worden geproduceerd en 

gewerkt. Dat gebeurt niet alleen in de industrie maar ook in de dienstensector, in het onderwijs, 

bij de politie, op de bouw, in de rechtzaal etcetera. Flexibilisering betreft niet alleen productie 

maar ook organisatiestructuren, procedures, arbeidstijden, logistiek en, niet te vergeten, 

regelgeving. Een groeiende verscheidenheid is niet goed met uniforme regels tegemoet te 

treden maar vraagt juist om gedifferentieerde behandeling. Bovendien verandert het werk qua 

inhoud en plaats (bijvoorbeeld telewerk) en is het ook qua tijd meer flexibel georganiseerd. 

Steeds scherper ook komt naar voren dat voor werknemers multifunctionele kennis en 

vaardigheden van uitnemend belang zijn; inzicht en intuïtie in complexe situaties die niet 

gemakkelijk door computerprogramma's kunnen worden gesimuleerd (vgl. Nagelkerke en 
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Koijen, 1996; Blanpain, 1999). 

Maar een dergelijke kennis is echter niet voor iedere werknemer weggelegd. Er is nog veel 

arbeid numeriek flexibel, met meer computergestuurde controle (men vergelijke het werk in 

callcenters). Ook blijkt anno 2000 dat Tayloristische en Fordistische structuren een taaier leven 

leiden dan men veelal uit managementtheorieën mag afleiden. Volgens Van Hootegem blijven 

organisaties lang afhankelijk van de beslissingen die in het verleden in de verschillende 

onderdelen van de organisatie zijn genomen, waardoor die onderdelen een verschillende 

uitwerking op verandering hebben (Van Hootegem, 2000; vgl. ook Vos en Buitelaar, 1996). In 

moderne terminologie heet dat ook wel 'path dependency'. 

 

Cruciale economische ontwikkelingen zijn enerzijds de aangescherpte concurrentie en – 

daarmee samenhangend - anderzijds de internationalisering. Bij de concurrentie gaat het om 

wijzingen van intensiteit, reikwijdte en aard. Wat betreft intensiteit, op allerlei terreinen is de 

concurrentie tussen ondernemingen toegenomen. Verder is de reikwijdte toegenomen, de 

concurrentie treft steeds meer produkten en markten terwijl geografische productieverplaatsing 

steeds eenvoudiger wordt. Qua aard is de concurrentie steeds meer een zoeken naar fijnzinnige 

combinaties van prijs, kwaliteit, flexibiliteit/inventiviteit en 'trust', het kweken van vertrouwen. 

Ook de 'back to core-business' heeft hiermee te maken: indirecte producties vormen vaak een 

risico, zo niet een struikelblok, voor efficiëntieverbetering (Sorge, 1995 283). Vandaar dat 

grote bedrijven steeds meer afstoten, verzelfstandigen, uitbesteden of soortgelijke producties 

laten fuseren, waarbij ook nieuwe sectoren ontstaan of bestaande in elkaar opgaan. De opkomst 

van een netwerkeconomie heeft daarmee te maken, gefaciliteerd door de informatietechnologie. 

In plaats van allerlei zaken zelf te maken, zetten grote bedrijven intensieve relaties op met 

leveranciers en afnemers. Deze netwerken binden, meer dan de (oude) bedrijfstak, 

productiebeslissingen aan elkaar. Aldus ontstaat een nieuw (contractual) governance regiem. 

Een en ander gaat gepaard met een groeiende multi- en internationalisering. Steeds meer 

ondernemingen, ook relatief kleine, investeren over de grens of zetten er, al of niet in samen-

werking, productie-activiteiten op. Steeds meer arbeid wordt in die zin in internationaal ver-

band verricht. Daarnaast is de druk van de internationale kapitaalmarkt op de productmarkten 

en vooral op de internationaal opererende bedrijven zeer verhevigd en groeit tegelijkertijd 

pressie vanuit zogenoemde 'niet-gouvernementele' organisaties welke continue het doen en 

laten van bedrijven intensief monitoren. 

Multinationale ondernemingen, ondernemingen met meerdere vestigingen in andere landen, 

kunnen in potentie nationale regelgeving en nationale instituties ontlopen ('regime shopping'). 

Op zoek gaand naar bovengemiddelde rendementen kunnen zij daardoor een rad van 

reorganisaties in werking stellen (vgl. Van Witteloostuijn, 1999). Het gevaar is daarmee 

aanwezig dat bij een sterk doorzettende multi- en internationalisatie, de specifieke, nationale 

institutionele patronen van de arbeidsverhoudingen aan beschermende kracht inboeten (vgl. 

Marginson and Sisson, 1994:46-48). 

 

Sociale, culturele en politieke ontwikkelingen 

Individualisering en emancipatie, marktdenken en politieke ontwikkelingen hebben sinds 

twintig jaar de Nederlandse samenleving sterk bepaald. Bij de individualisering en emancipatie 

gaat het om eigen keuzen en verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid van mannen en 

vrouwen. In de sfeer van de arbeid zijn voor werknemers, aldus Klandermans en Visser 

(1995:12), de grenzen tussen activiteiten als werk, scholing, gezinsleven en pensionering veel 

vloeiender geworden. Ook de mondigheid van werknemers is gegroeid. Intussen wordt een 

transitionele arbeidsmarkt voorzien (Schmid, 1998), dat wil zeggen een arbeidsmarkt waar 
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vanuit werknemers voortdurend transities maken naar aanpalende sociale systemen, zoals die 

van de private zorg, scholing, tijdelijke werkloosheid, zelfstandige arbeid of (flexibele dan wel 

deeltijd) pensionering. 

Meer dan vroeger worden maatschappelijke vraagstukken beoordeeld op hun 

(markt)economische effecten. Wetgeving en beleid krijgen daardoor een lager collectivistisch 

gehalte. Sociale regulatie is steeds minder gericht op marktcorrectie en steeds meer op 

marktondersteuning. Overigens, rond 1995 komt deze institutionele reconstructie in rustiger 

vaarwater en zwakken de neoliberale geluiden af, als blijkt dat het Nederlandse stelsel 

comparatief mooi scoort en alom geprezen wordt, al gaat de verbouwing wel door (zie ook noot 

1). 

Samenhangend met de focus op individu en markt komt de politieke behoefte op scherper dan 

voorheen publieke en private verantwoordelijkheden te scheiden. De herleving van het primaat 

van de politiek, het rapport Raad op Maat, de afschaffing van de verplichte advisering door de 

SER, toch jarenlang hét symbool van het overlegstelsel, de (overigens grillige) veranderingen 

in de uitvoering van de sociale zekerheid 1993-2000, het terugdraaien van de tripartisering van 

de arbeidsvoorziening en de Woestijnwet van 1997 zijn herkenbare punten in de ontmanteling 

van de zogenoemde 'belangendemocratie', het geheel van structuren dat jarenlang de belangen-

organisaties rond arbeid grote politieke en maatschappelijke invloed heeft gegeven. 

Ten slotte is te attenderen op de betekenis van de Europese Unie als bron van regelgeving voor 

arbeid. Weliswaar is er op dit niveau nog geen integraal systeem van arbeids- en 

socialezekerheidsrecht ontstaan, noch een overlegpatroon van inhoudelijk formaat, laat staan 

een praktijk van collectief onderhandelen, maar er ligt met een aantal grensverleggende 

richtlijnen, spraakmakende jurisprudentie en het Verdrag van Maastricht een belangrijk 

procedureel startpunt. Tegenwoordig moet de Europese Commissie sociale partners raadplegen, 

alvorens zij voorstellen indient over sociaal-economisch beleid. Daaruit zijn enkele tot de 

verbeelding sprekende resultaten voortgekomen, zoals de richtlijn voor een Europese Onderne-

mingsraad in 1994, de uitzendarbeidrichtlijn in 1996 en de richtlijn collectieve ontslagen in 

1998. Al mag men met Streeck (1998) verwachten dat de nationale stelsels nog jaren toon en 

inhoud van de regulering rond arbeid zullen bepalen, men kan evenwel ook gerust aannemen 

dat Brussel steeds meer beleids- en wetgevingsautonomie van Den Haag, en van andere 

nationale beleidscentra, gaat afromen. 

 

Tendensen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen 

 

De beide clusters van ontwikkelingen, technologisch-economisch en sociaal-cultureel-politiek, 

hebben consequenties voor het stelsel van arbeidsverhoudingen. Vaak werken de verschillende 

ontwikkelingen op een complexe manier op  elkaar in. Het is dan ook moeilijk te onderscheiden 

welke ontwikkeling welke oorzaak heeft, soms  zelfs wat oorzaak en gevolg is. Toch delen we 

in ieder geval, zoals eerder gezegd, analytisch aan beide groepen andere consequenties toe. 

Belangrijk is ook, ten slotte, daarover te spreken als over tendensen (vgl. Nagelkerke en Koijen, 

1996). Niet alleen omdat er ook tegenkrachten en contra-indicaties zijn, maar ook omdat in een 

lange termijn perspectief (re)centraliserende en decentraliserende, collectivistische en 

individualistische, integrerende en desintegrerende krachten elkaar kunnen afwisselen, mede 

omdat er aan elk van de tegengestelde ontwikkelingen relatieve voor- en nadelen vastzitten.  

Nemen we eerst de TE-ontwikkelingen in ogenschouw, dan zien we met name drie centrale 

ontwikkelingen: 

flexibilisering van productie, taken en arbeidstijdpatronen; 

differentiatie van werknemersposities; 
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internationalisering. 

 

Het is nog te vroeg om definitief te oordelen, maar zoals aangegeven denken wij dat deze 

ontwikkelingen naar verandering in de basisinstituties van het stelsel van arbeidsverhoudingen 

leiden. We geven enkele suggesties in die richting. 

Een eerste consequentie is dat de bedrijfstak als knooppunt van arbeidsverhoudingen in 

betekenis afneemt en daarmee ook het industriële vakbondsmodel. Arbeidsvoorwaarden 

worden meer afgestemd op groepen werknemers binnen een subsector of een onderneming en, 

wellicht, binnen een netwerk of cluster van bedrijven. En daarmee wint het decentrale/locale ni-

veau aan belang evenals dat het geval is voor de internationale relaties (de zogenoemde 

glocalisering). Werkgevers- en werknemersorganisaties staan voor de noodzaak in te spelen op 

de toenemende verscheidenheid van ondernemingen en werknemers. Dit betekent aanpassing 

van bestaande organisatiestructuren, maar ook het ontstaan van nieuwe belangenorganisaties 

gericht op specifieke groepsbelangen. Cao-grenzen worden herzien; men is op zoek naar 

nieuwe (clustergewijze/lokale/intersectorale) ordeningsniveaus. 

De differentiatie en flexibilisering voeden een groeiend onderscheid tussen werknemers (en 

werkgevers) met of zonder economische macht. Enerzijds zijn er de werknemers belast met 

taken in de marge van de core-activiteiten, op tijdelijke basis, vaak in dienst van gespeciali-

seerde bedrijven of onder contract bij een uitzendbedrijf. Regelmatig is er daarbij een heen en 

weer pendelen tussen werkloosheid en tijdelijk, vaak part-time, werk. Het gaat dan om 

werknemers die nog steeds hun belangen moeten proberen veilig te stellen via grote 

vakorganisaties. Daartegenover staan werknemers die specifieke 'assets' voor ondernemingen 

hebben, waarmee ze voldoende tegenmacht kunnen organiseren. Ook lijken zich van de grote 

groep werknemers verschillende (beroeps)groepen af te splitsen die als quasi-zelfstandigen 

doorgaan, zzp-ers, zelfstandigen zonder personeel. In dat opzicht verwacht Van der Heijden 

(1997; 1999) voor het arbeidsrecht een paradigmatische verandering naar „verprivaatrech-

telijking', hetgeen ook als een verandering van basisinstituties kan worden beschouwd. 

Er ontstaat aldus een grotere pluriformiteit in werknemers en werknemersbelangen, ook een 

reden voor een verandering van de organisatiebasis van de vakbeweging. De huidige 

vakbeweging is, aldus Coenen (1995:21), niet berekend op het ontstaan van winnaars en 

verliezers binnen haar gelederen. De decentralisatie en, vooral, differentiatie zal de betekenis 

van de huidige inclusieve vakbondsorganisatie doen afnemen, omdat belangen scherper naar 

(lokale) groepen werknemers toe worden geprofileerd. Deze ontwikkeling krijgt momenteel 

nog versterking van de grote spanning op de arbeidsmarkt die structureel lijkt te worden 

(zonder het begrip “nieuwe economie” hier te willen overnemen). De arbeidsmarkt in 

Nederland is omgeschud van een kopersmarkt in een verkopersmarkt van arbeid. Daardoor gaat 

mogelijk nog sneller de traditionele brede belangenbehartiging over in een aanjagen van de 

specifieke belangen van individuen en (kleine) groepen werknemers. 

De internationalisering kan leiden tot beleidsconcurrentie zolang de nationale systemen 

voldoende coherentie vertonen. Ze kan ook in de richting gaan van het vinden van effectieve 

internationale platforms (zoals WTO en ILO) om de afname van de nationale 

beschermingsarrangementen te compenseren. Werkgevers- en werknemersorganisaties moeten, 

met of zonder brede percepties van werknemers- en werkgeversbelang, voor een effectieve 

belangenbehartiging steeds meer werken aan een sterkere presentie op de internationale 

niveaus. 

Binnen ondernemingen werkt de internationaliseringdruk uit in neerwaartse effecten op de 

werkgelegenheid en de wens een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid te voeren. Daarnaast gaan, 

zoals reeds opgemerkt, multinationale ondernemingen steeds meer rekening houden met andere 



 

 

 

 9 

belangenorganisaties dan die rond arbeid (Amnesty International, Greenpeace, internationale en 

nationale productgebonden organisaties etcetera). Interessant is wat Van der Meer en Van den 

Toren (1999:130) in dit opzicht opmerken: 'Nu producten steeds meer op elkaar gaan lijken en 

de druk van de (kapitaal)markt een sociaal profiel steeds minder mogelijk maakt, zoeken 

ondernemingen hun maatschappelijke legitimiteit ('license to operate') en productidentiteit ook 

in maatschappelijke betrokkenheid.' 

 

Ook de invloed van de opgevoerde SCP-ontwikkelingen kan worden samengebald: 

economisering van waarden en normen rond arbeid; 

afname politieke en maatschappelijke invloed van werkgevers- en werknemersorganisaties; 

decentralisatie van de onderhandelingsstructuur;  

verminderd collectivisme in belangenbehartiging; 

internationalisering. 

 

Hoewel ook de sociale, culturele en politieke ontwikkelingen zich in veel landen grosso modo 

gelijktijdig voordoen, kunnen ze echter meer dan de TE-ontwikkelingen een eigen uitwerking 

krijgen, gegeven uiteenlopende, tradities, institutionele erfenissen en maatschappelijke 

ordeningsvoorkeuren. Ze veranderen met andere woorden de kenmerken van de specifieke 

Nederlandse variant van het Rijnlandse model. 

Ook het stelsel van arbeidsverhoudingen wordt tegenwoordig beheerst door het marktdenken. 

Een gevolg daarvan is dat de doelmatigheid en, vooral, efficiëntie van instituties en wetgeving 

binnen het stelsel van arbeidsverhoudingen ter discussie worden gesteld, ongeacht de 

oorspronkelijke, met name beschermende, intenties waarmee ze zijn ingesteld (Knegt et al, 

1995). Het algemeen verbindend verklaren van cao‟s, artikel 14 van de Wet op de cao, de cao 

zelf, het minimumloon, de SER en allerlei andere overlegorganen, zelfs de vakbeweging, 

worden in de jaren negentig als kwestieus, lees economisch discutabel, beschouwd. Een en 

ander beroert al sinds vijftien jaar duidelijk de kenmerken van het Nederlands stelsel van 

arbeidsverhoudingen, centralisme, institutionele integratie en collectivistische regulering. 

Los van de decentralisatie is het qua institutionele (en inhoudelijke) optuiging vooralsnog 

alleen binnen het domein van de sociale zekerheid tot substantiële veranderingen gekomen. 

Bovendien is er, zoals aangegeven, sinds enkele jaren een groeiende aandacht voor de 

betekenis van sociale beoordelingscriteria van beleid, wetgeving en instituties, niet alleen 

vanwege de maatschappelijke effecten van voortgezette marktwerking en individualisme, maar 

juist ook als hefboom voor een voorspoedige economische lange termijn ontwikkeling.
i
  De wet 

Flexibiliteit en Zekerheid is een eerste wet in zijn soort die een balans zoekt tussen 

economische efficientie en sociale rekenschap en daarmee mogelijk een paradigmatische 

verschuiving inluidt (Wilthagen, 1998). 

 

Een tweede gevolg is dat de institutionele plaats van vakbeweging en werkgeversorganisaties 

verschuift, waardoor de kenmerken van centralisme en institutionele integratie aan betekenis 

inboeten. Het einde komt in zicht van het (impliciete) basiscompromis dat op het eind van de 

oorlog is gesloten tussen overheid, vakbeweging en werkgevers, gericht op arbeidsvrede, 

rechtvaardige inkomensverhoudingen en een wakend oog voor een gezonde economie bij de 

collectieve afspraken, en dat anders dan de pacten in landen als België, Duitsland en zeker 

Angelsaksische landen als Engeland en de Verenigde Staten, aan de partijen substantiële 

politiek-maatschappelijke invloed gaf. Niet langer vanzelfsprekend is het dat de stem van het 

'georganiseerde bedrijfsleven' moeten worden gehoord (vgl. Schilstra en Smit, 1996:124). Een 

consequentie is dat daardoor de andere kant van de deal, de arbeidsvrede en het in toom houden 
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van de lonen, niet langer 'gegarandeerd' is. Daarmee wordt geknaagd aan wat voor Peper 

(1979:1369) een constante van de Nederlandse arbeidsverhoudingen is: 'dat bredere 

verantwoordelijkheidsbesef van de partijen in het arbeidsbestel‟. 

Veelbetekenend in dit verband is dat vanaf begin jaren tachtig in Nederland het proces van 

decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming versnelt. Sinds 1982 behoren de directe 

interventies van de overheid in de loonvorming tot de verleden tijd, terwijl ook binnen de 

vakbeweging de centrale aansturing gaat afnemen. Aanvankelijk decentraliseert alleen de 

marktsector, maar vanaf het begin van de  jaren negentig vindt ook in de g&g-sector en bij de 

overheid decentralisatie en 'doordecentralisatie' plaats (vgl. bij het onderwijs, Van 

Schoonhoven, 1999). 

Het ingewikkelde systeem van gereguleerde inkomensverhoudingen was eind jaren zeventig te 

zeer doorgeschoten en bleek in toenemende mate economisch inefficiënt. Te weinig werden 

inkomensontwikkelingen in verband gebracht met de werkgelegenheid. Het principe 'werk 

boven inkomen' werd in de jaren tachtig dan ook door alle drie de actoren omarmd. De 

uitwerking van het principe betekende een krachtige push richting decentralisatie. Immers, het 

zoeken naar mogelijkheden om bestaand werk te behouden en nieuwe werk te scheppen, moest 

met name in de onderneming gebeuren, reden om sterker de afspraken over de 

arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk  daarop af te stemmen. Die decentralisatie ging echter niet 

van de ene dag op de andere. Het proces is anno 2000 nog in volle gang en is voorlopig zeker 

nog niet uitgewerkt. 

Ook volop in ontwikkeling is momenteel gedifferentieerde en flexibele belangenbehartiging, 

meer ondernemingscao's, cao's op maat of à la carte, al of niet via een mantelcao, en meer 

ruimte voor invulling van bedrijfstak- of sectorcao‟s door de OR (zie Schilstra en Smit, 

1996:121). Er vindt versnippering van de cao-structuur plaats die, belangrijk, tot een grote 

verscheidenheid aan arbeidsvoorwaardelijke regelingen leidt, van lonen, salarissen, 

bonussen/prestatiebeloning, arbeidstijden, bovenwettelijke sociale zekerheidsregelingen, 

scholingsregelingen, zorgverlof en andere arbeidsvoorwaarden met bovendien toenemende 

uitwisselbaarheid van de arbeidsvoorwaarden onderling (ook wel aangeduid als 

wenscontracten). Korevaar (2000) is van mening dat de huidige vorm van de cao niet meer 

voldoet en pleit voor een “netwerkcao” die een kern heeft van collectieve afspraken over 

inkomen, werktijd, contract en kwalificatie en daaraan verbonden allerlei diensten waarmee 

mensen individuele regelingen kunnen treffen. 

Meer eigen verantwoordelijkheid, minder dwingende bindingen, meer eigen onderne-

mingsspecifieke cao-regels en andere overeenkomsten (zoals de ondernemingsovereenkomst, 

zie Van der Heijden & Van der Hulst, 1995) en nadruk op individuele prestatie en performance 

is momenteel de teneur in de arbeidsverhoudingen. Dit loopt uit op institutionele verbanden, 

wetgeving en beleid die minder collectivistisch van aard zijn. Ook hier is differentiatie troef, 

maar nu als een dringende beweging naar minder solidaire arrangementen en regulering. 

„Lifetime employment‟ is uit, individuele beoordeling en dito beloning en zekerheid is in. 

Niettemin mogen, zoals eerder benadrukt, kennelijk tegendraadse bewegingen niet aan het oog 

ontsnappen. Een voorbeeld is de door werknemers èn werkgevers wenselijk geachte collectieve 

vorming van arbeidsvoorwaarden (in de vorm van ondernemingscao‟s) in ondernemingen in de 

Nederlandse ICT-sector, een sterk aan Angelsaksische invloeden onderhevige, nieuwe sector, 

waar zulks niet onmiddellijk in de lijn der verwachtingen lag. 

Voorts sporen ook de SCP-ontwikkelingen de vakbeweging aan tot verandering en bijstelling. 

De tijd van het vakbondslidmaatschap als symbool voor gemeenschapszin (Tannenbaum, 1954) 

is passé. Tegenwoordig, zo stelt Hyman (1996:54), is de consumentenrol van werknemers 

belangrijker geworden dan hun producentenrol. De vakbeweging wordt hierdoor geconfron-
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teerd met de organisatorische uitdaging om bij een groeiende verscheidenheid van 

(groeps)belangen voldoende eenheid te bewaren. Vooral als individuele loontoekenning zoals 

prestatiebeloning doorzet, en cao-kaders vrijblijvender worden, kan de huidige vakbeweging 

zwaar functieverlies verwachten. Anderzijds liggen er ook mogelijkheden voor een nieuw soort 

vakbond, een bond die inspeelt op employability en bij afnemende binding aan bedrijven 

werknemers en (mogelijk ook) zelfstandige arbeidskrachten over sectoren en bedrijven weet te 

binden en hen allerlei persoonlijke diensten en zekerheden kan aanbieden. Daarnaast blijft ook 

de groep numeriek flexibele werknemers om collectieve belangenbehartiging vragen. 

Ten slotte noopt ook het cluster van SCP-ontwikkelingen werkgevers en werknemers tot een 

sterkere organisatorische aanwezigheid op internationaal niveau dan nu het geval is. De Euro 

maakt, zeker na 2002, vergelijking van rendementen en van lonen gemakkelijker. Bij gebrek 

aan nationale instrumenten fungeren bij onevenwichtige economische veranderingen de 

nationale arbeidsmarkten steeds meer als coördinatie-, of  beter afwentellingsmechanisme, met 

mogelijk gevaarlijke werkgelegenheidsmutaties. Dit en nieuwe grensoverschrijdende 

ontwikkelingen die nog geen response op de nationale niveaus hebben gekregen, zwengelen de 

opbouw van een coherent institutioneel patroon van arbeidsverhoudingen op Europees niveau 

aan, ook al gaat dat nu nog niet hard. Bepaalde zekerheden zullen in de toekomst steeds vaker 

op (internationaal) Europees niveau moeten worden gevonden, wat belangenorganisaties van 

oude of nieuwe snit noopt tot krachtenbundeling over de grenzen heen. 

 

 

Van centrale lijnen naar een sectorale mozaïek 

 

Sinds het  begin van de jaren tachtig maakt het Nederlandse stelsel van arbeidsverhoudingen 

een relatief snelle verandering door. De eerdergenoemde kenmerken geven niet langer een 

adequate beschrijving van dat stelsel. Het centralisme is al een eind op zijn retour, al zal een 

buitenlandse waarnemer soms nog versteld staan van het belang van landelijke afspraken en 

aanbevelingen in de Nederlandse sociaal-economische verhoudingen. De institutionele 

integratie met zijn netwerk van overlegorganen is uitgedund, wordt minder van bovenaf 

gestuurd, maar blijft al met al nog steeds een element dat waarde en nut lijkt te hebben. Het 

collectivistische kenmerk heeft daarentegen veel meer aan betekenis ingeboet. Ten slotte, het 

dynamische kenmerk van aanpassingsvermogen van de actoren binnen het systeem, lijkt juist 

onverkort en per definitie te gelden, al krijgt dat binnen een decentraal systeem uiteraard een 

andere betekenis. 

Decentralisering, flexibilisering en differentiatie zijn dan ook de richtingen waarin de 

arbeidsverhoudingen gaan. Daarmee ontstaat echter het probleem dat bij voortzetting van de 

veranderingen in die richting het systeem zichzelf als het ware gaat verbergen. In het vroegere 

centralistisch systeem leverde een analyse van landelijke ontwikkelingen door de brede 

werking ervan een redelijk beeld op van de arbeidsverhoudingen in beweging. In het huidige 

meer gedecentraliseerde stelsel moet men daarvoor echter verschillende ontwikkelingen en 

verschillende onderdelen van het systeem tegelijk nader onderzoeken. Niet langer zijn er 

relatief vaste loonstructuren en een beperkt aantal relatief uniforme arbeidsvoorwaarden. Ook 

stakingen zijn meer verspreid, divers qua redengeving en minder massaal, hoewel, opmerkelijk, 

tot nu toe niet meer frequent dan vroeger. Mogelijk zijn er meer kleine conflicten van allerlei 

aard binnen ondernemingen, op individueel en/of groepsniveau, indachtig de voorspelling van 

Reynaerts (1985:30) dat „de afzonderlijke onderneming steeds duidelijker de echte smidse van 

de nieuwe arbeidsverhoudingen‟ wordt. Op weg naar Reynaerts‟ vooruitzicht zijn de 

Nederlandse arbeidsverhoudingen pluriformer geworden; een veelkleurig mozaiek wordt 
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zichtbaar. Dat vraagt om nieuwe kennis en inzichten en om andere benaderingen. Nodig is 

uitgebreide studie van de arbeidsverhoudingen in afzonderlijke sectoren, subsectoren en 

ondernemingen. 

Het ligt voor de hand te beginnen met het bestuderen van ontwikkelingen en trends in de 

arbeidsverhoudingen binnen sectoren. Sectorale studies kunnen ieder afzonderlijk bouwstenen 

vormen voor inzicht in het veranderende (Nederlandse) stelsel van arbeidsverhoudingen. Dat is 

ook de inzet van een reeks artikelen in SMA in de komende maanden. Op basis van eenzelfde  

format wordt een viertal sectorstudies gepresenteerd, geschreven door gelegenheidsduo‟s van 

wetenschappers en praktijkdeskundigen. Gekozen is daarbij voor de van oudsher sterk 

georganiseerde en momenteel snel innoverende grafi-media sector, een klassieke sector, in dit 

geval de bouw, een relatief nieuwe sector, de informatie- en communicatietechnologie, een 

bedrijfstak die zich momenteel uitkristalliseert uit oude en nieuwe delen en, ten slotte, een 

groeiende, en tegelijkertijd uiteenvallende, sector in de semi-publieke sfeer, de zorgsector. 

Hopelijk leveren deze artikelen interessante doorkijkjes op naar onderdelen van de Nederlandse 

arbeidsverhoudingen en het mozaïek dat aldus tot stand komt. 

 

 

 
                                                           

 
i
 In dit opzicht zijn ontwikkelingen rond 1995 interessant als voor het Nederlandse systeem van arbeidsver-

houdingen de naam 'poldermodel‟ opduikt. De Nederlandse economie groeit comparatief als kool en dat wordt 

internationaal toegeschreven aan de jarenlange loonmatiging (Fruytier, 1999:V). Daarom komen ook de 

Nederlandse arbeidsverhoudingen in de schijnwerpers te staan. Wetenschappelijk zijn echter dan al een tijd 

stromingen actief op het vlak van de studie van de economische performance van instituties. De anti-institutie-

houding van met name economen slaat dan ook voorzichtig om wat betreft de Nederlandse sociaal-economische 

instituties. Volgens verschillende auteurs, waaronder economen, heeft het lerend vermogen tezamen met het 

consensuszoekend overleg de loonmatiging en institutionele restauratie mogelijk gemaakt op momenten dat het 

economisch noodzakelijk was. Van Waarden (1995) voegt hieraan toe dat de Nederlandse instituties weliswaar de 

markt corrigeren, maar niet de concurrentie verstoren. Een dergelijke conclusie komt ook naar voren uit een 

vergelijkende studie naar ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen in de bouw (Van der Meer 1998). In de drang 

naar marktconformiteit blijken in Nederland ook voor de 'outsiders' op de bouwarbeidsmarkt collectieve regelingen 

te worden gemaakt. In dit verband zijn voorts studies van belang die nadruk leggen op de grote productieve waarde 

van de arbeid, en daarmee van sociaal beleid (vgl. Petrella e.a., 1994; Hemerijck, 1997) evenals de opvatting dat 

werkgevers en werknemers tot elkaar veroordeeld zijn ('hold up') en voorkomen moet worden dat zij de 

investeringen in elkaar opschorten, een belangrijk aspect van het corporatisme-debat (vgl. Teulings, 1996; Van den 

Toren en Vos, 1997). 
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