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Productiviteit als collectief onderhandelingsthema; enkele leermomenten 
(Sociaal Maandblad Arbeid, 60, (7/8), juli/Augustus 2005, 331-335) 
 
A.G. Nagelkerke 
 
Het is een prominent onderdeel van de Lissabon-agenda 2000: het opschroeven van 
de arbeidsproductiviteit in de EU-landen, vooral in vergelijking met de Verenigde 
Staten.1 Zo is in Nederland door de rappe expansie van de arbeidsparticipatie de totale 
productiviteit in de jaren negentig weliswaar flink gestegen, maar tegelijk is de ‘groei’ 
van de arbeidsproductiviteit afgenomen. Aan deze ontwikkeling, ook elders in 
Europa, ligt volgens kenners een litanie aan kwalen ten grondslag2

Over mogelijke oplossingen wordt nagedacht, ook in het hart van de 
Nederlandse overlegeconomie, de Stichting van de Arbeid. In haar notitie ‘Op weg 
naar een productieve economie’ zet de stichting CAO-partijen aan tot expliciete 
afspraken over verbetering van de arbeidsproductiviteit ten einde ‘het innoverend 
vermogen en daarmee de verdiencapaciteit van ondernemingen te vergroten, mede om 
de kwaliteit van de samenleving te verbeteren’.

: rigiditeiten op 
markten, met name arbeidsmarkten, gebrek aan innovativiteit en R&D, een niet 
optimale relatie tussen bedrijven en kenniscentra, achterblijvende 
onderwijsinspanningen, inefficiënte werkorganisaties, te hoge loonkosten et cetera.  

3 Vanwege de diversiteit van sectoren 
gaat het niet zozeer om concrete voorstellen, maar om het helpen creëren van 
voorwaarden voor verbetering van de productiviteit. Zo’n beleidsinzet moet volgens 
de stichting van lange adem zijn met continue aandacht en betrokkenheid voor 
productiviteitsverbeteringen. Het is ‘als het ware een voortrollend agendapunt’ bij het 
CAO-overleg.4 Als thema’s voor verbetering van de productiviteit worden vijf punten 
uitgewerkt, namelijk, maatwerk en arbeidstijdmanagement; modernisering van de 
arbeidsverhoudingen; scholing en employability; resultaatgerelateerde 
beloningsvormen; en ziekteverzuimbeleid. De meeste onderwerpen vallen al zo’n tien 
jaar onder de CAO-paraplu van flexibiliteit en employability. Modernisering van de 
arbeidsverhoudingen sluit welhaast naadloos aan op de opvattingen over modern 
personeelsmanagement, waaronder nieuwe samenwerkingsvormen, open organisaties 
en een klimaat waarin vernieuwende ideeën volop kansen krijgen.5

De notitie heeft slechts weinig aandacht gekregen. Dat is jammer, niet alleen 
omdat economische impulsen hard nodig zijn, maar vooral ook omdat er zicht is op 
een gedeeld perspectief voor de organisaties van werkgevers en werknemers. De 
voorstellen bieden uitweg uit die hopeloze, energieverslindende en 
vernieuwingsblokkerende prepensioen- en ziekengelddiscussie van de laatste jaren als 
gevolg van overrompelende en ondoordachte overheidsmaatregelen. Tegelijkertijd is 
het goed bedoelde overlegstuk echter te weinig helder. Niet duidelijk is hoe verder 
kan worden gegaan, hoe de onderwerpen vol beloften doorvertaald kunnen worden 
naar het onderhandelingsniveau en hoe ze verknoopt worden met de 
arbeidsvoorwaarden. Want het gaat immers om ‘collectieve’ 
onderhandelingsonderwerpen, niet om HRM-beleid ter verbetering van de 
‘performance’ van de onderneming.

  

6

Productiviteit is evenwel vaker een collectief agendapunt geweest, en zeker 
niet altijd in positieve zin. Wie herinnert zich nog het korte productiviteitsavontuur in 
Nederland ten tijde van de geleide loonpolitiek, dat, met nijpende schaarste op de 

 Bij het laatste gaat het immers om een 
managementinstrument zonder, normaal gesproken, participatie van 
werknemers(vertegenwoordigers) in de besluitvorming, terwijl dat naar ik aanneem 
anders ligt bij de voorstellen van de Stichting van de Arbeid.  



arbeidsmarkt, eerst uitliep op de vrije zaterdag en later geen teugels meer kon bieden 
aan de omhoogvliegende looneisen? Ook in andere landen is productiviteit regelmatig 
op de onderhandelingsagenda geweest7

 

, met name als ‘productivity bargaining’ in 
Angelsaksische landen als Groot-Brittannië in de jaren zestig en Australië vanaf de 
jaren negentig. Het is wellicht aardig en nuttig eens kort te bekijken hoe een en ander 
in die twee landen gegaan, om daarna na te denken over de kritische factoren voor 
productiviteitsonderhandelingen, ook voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen.  

De Britse ervaringen met productiviteitsonderhandelingen zijn vooral verbonden met 
een strenge loon- en prijspolitiek medio jaren zestig, tamelijk verrassend gezien de 
voluntaristische verhoudingen, ook al lagen de wortels ervan in een aantal succesvolle 
ondernemingsakkoorden beginjaren zestig.8 Na enkele loonpauzes stond de overheid 
alleen nog loonsverbeteringen toe op basis van overeenkomstige stijgingen van de 
productiviteit.9 Het centralistisch beleid duurde tot eind 1969 en de inzet op 
productiviteit, die uiteindelijk tot een kwart van de werknemers zou reiken, zou 
uiteindelijk een sterke impuls geven aan de decentralisatie van de Britse 
arbeidsverhoudingen.10

In de kern waren de productiviteitsakkoorden een ruil tussen inefficiënte 
werkpraktijken en hoger loon. Voor werkgevers en de overheid waren die 
werkpraktijken een belangrijke oorzaak van de lage Britse arbeidsproductiviteit. Aan 
de orde waren het wijdverspreide overwerk dat tot beduidend onderdeel van de lonen 
was uitgegroeid en de effectiviteit van de reguliere werkuren ondermijnde, de job 
demarcaties, ofwel ‘work jurisdiction associated with craft, skill or tradition’

  

11, de 
vastgelegde overbemanning bij bepaalde activiteiten, de ruime niet-werktijd op het 
eind van ploegendiensten, bij pauzes en tussen taken, et cetera. Het was duidelijk dat 
groepen industriële werknemers, met name de ‘shop stewardorganisatie’, vaak een 
grote, vooral informele controle over allerlei aspecten van de werkorganisatie 
hadden.12

Toch verdwijnt productivity bargaining niet echt van het toneel. Regelmatig 
verwisselt de terminologie, door variaties op het thema. Zo komt halverwege de jaren 
negentig in Groot-Brittannië, de zogenoemde ‘partnership agreement’ op, ook wel 
‘pact for employment and competitiveness’ genoemd.

 Met een ‘productivity agreement’ konden werkgevers evenwel deze 
rechten/autonomie inperken, met de belofte van productiviteitswinst, terwijl voor 
vakbonden en werknemers een weg werd geboden om te ontkomen aan de strenge 
beperkingen van de loonpolitiek. Mede om laatstgenoemde reden bleken er 
regelmatig ‘phoney deals’ te worden afgesloten, wat samen met het aflopen van het 
loonbeleid de betekenis van dergelijke akkoorden na 1969 snel deed afnemen. Ook de 
lange duur die productiviteitsdeals nodig hadden, zowel het onderhandelen als de 
uitvoering ervan, en de onduidelijkheid over de feitelijke productiviteitswinst, 
stimuleerde de terugkeer naar de traditionele onderhandelingen. 

13 Deze contracten zoeken, 
anders dan de eerdere productiviteitsovereenkomsten, de (productieve) voordelen in 
het koppelen van aspecten van baanzekerheid aan werkflexibiliteit en 
organisatieveranderingen als ‘employee involvement’ en formeel en informeel 
overleg tussen management en vakbonden. Ze zijn dan ook het product van een 
geheel ander sociaal-politiek klimaat. Als de nieuwe Labour-regering in 1997 nieuwe 
werknemersvriendelijke wetgeving aankondigt, blijken werkgevers bereid de hand uit 
te steken en de vakbonden bereid te breken met hun aloude weerzin tegen 
betrokkenheid bij ondernemingszaken.14 De partnershipakkoorden blijken echter 
wisselende effecten te hebben.15 Veel hangt af van de financiële en marktsituatie van 
de onderneming en van de ‘trust’ en commitment van sleutelfiguren bij werkgevers en 



vakbonden.16 Ook laten de data geen overtuigende conclusies toe over 
productiviteitswinsten, arbeidskosten en kwaliteitsveranderingen. De initiatieven 
focussen meer op maatregelen als verzuimbeheer en outsourcing, dan op langere 
termijn commitments voor continue verbeteringen. Voor Brown en Oxenbridge, ten 
slotte, gaan de partnershipovereenkomsten ten onder aan te veel vooroordeel en 
willekeur. Ze voegen er evenwel hoopvol aan toe: ‘But such a fall will not stem the 
tide of co-operative collective bargaining’.17

 
 

Ook de ‘productive bargaining’ in Australië heeft met centralistisch beleid te maken. 
In 1983 komt de Australische Labour-regering met een stringent centraal loon- en 
prijsbeleid, uitgevoerd door de nationale arbitragecommissie. Een centraal element 
vormt de ruil tussen matige, door de commissie toegestane loonsverbeteringen en 
volledige prijscompensatie. Als enkele jaren later handhaving van het reële 
loonniveau economisch niet langer mogelijk blijkt, vindt de Australische overheid een 
uitweg in het ‘gedeeltelijk’ toestaan van loonsverhogingen op basis van 
productiviteitsverhogende maatregelen.18 In de eerste jaren gebeurt dat nog onder 
streng toezicht van de arbitragecommissie, maar al snel groeit de onvrede over de 
mismatch tussen het op het algemeen belang gebaseerde toetsingskader en de 
decentrale productiviteitsafspraken.19 Het besef breekt door dat meer efficiency en 
hogere productiviteit alleen bereikt kunnen worden door meer loonflexibiliteit, en dus 
minder sturing van bovenaf, en een krachtige ontwikkeling van onderhandelingen per 
onderneming. In 1994 wordt het wettelijk mogelijk collectieve 
arbeidsovereenkomsten zonder betrokkenheid van vakbonden af te sluiten, terwijl in 
1996 bij wet de Australian Workplace Agreement (AWA) wordt geïntroduceerd, 
afgesloten tussen werkgevers en individuele werknemers. Rond 1995 geldt voor de 
meeste werknemers onder collectief contract een aantal productiviteitsafspraken op 
ondernemingsniveau.20

In de Australische productiviteitsafspraken staan met name vermindering van 
inefficiënte werkpraktijken als inflexibele werktijden, taak- en functionele afbakening 
en absenteïsme en het stimuleren van ‘multi-skilling’ en training centraal. Een 
evaluatie van onderzoek naar deze contracten uit 2001 levert door gebrek aan 
kwalitatief goede data en sterk verschillende soorten en niveaus van onderzoek een 
nogal schrale oogst op. Macro-economisch gaat vanaf 1992 de productiviteit 
weliswaar omhoog, maar er zijn teveel onzekerheden om dat toe te schrijven aan de 
productiviteitsakkoorden.

 

21 Ook bij verschillende case-studies is er de suggestie van 
productiviteitswinst, maar hier interfereren allerlei andere organisatorische 
veranderingen, terwijl er tegelijkertijd een groeiende zorg is over de kosten voor 
werknemers in termen van oplopende werkdruk. Bovendien is weinig bekend van de 
mechanismen achter de effecten, zoals communicatie en overleg tussen management 
en werknemers, al is soms indirect wel duidelijk dat productiviteitswinst vergeten kan 
worden als er geen omgeving is die samenwerking en vertrouwen bevordert of een 
management dat geen middelen aanreikt voor de initiatieven uit de onderhandelingen. 
Ten slotte, relatief positief zijn enkele onderzoeken naar de percepties van 
managers.22

 

 In een onderzoek denkt 59% van de managers dat de productiviteit is 
gestegen, bij een andere gaat het om bijna 40%. Niettemin denkt een meerderheid van 
de managers dat een productiviteitsovereenkomst niet dè sleutel is voor 
productiviteitsgroei.  

De zojuist gegeven schets laat veel ervaringen met productiviteitsonderhandelingen 
onbesproken. Om die reden wil ik nu aangeven wat ik als de belangrijkste, wellicht 



niet zo verrassende, kenmerken, of misschien beter, leermomenten, van dit soort 
onderhandelingen zie. Het gaat dan ook niet alleen om wat zich in Engeland en 
Australië heeft afgespeeld, maar ook elders, waaronder de Verenigde Staten waar men 
al in de jaren vijftig met ‘productivity bargaining’ aan de slag was23 en waar Clark et 
al. in 2002 stelden dat de vakbonden in deze tijd nog weinig andere keus hebben dan 
eraan mee te doen of te verdwijnen.24

Ten eerste, centraal thema is werknemersautonomie. Werknemers hebben 
macht en/of middelen om de productiviteit te beïnvloeden. Vanuit het management 
gezien lopen dan ook twee lijnen om die werknemersinvloed te kanaliseren: (1) het 
steeds verder inperken van werknemersautonomie, bijvoorbeeld door 
beperking/afschaffing van functie- en taakgrenzen en arbeidstijdenregelingen: ‘de 
werknemer als robot’; en (2) het uitbaten van werknemersautonomie door het 
benutten van de kennis en inzichten van de werknemer middels overleg, 
samenwerking en participatie: ‘de scheppende werknemer’. 

 

Anders dan aanvankelijk is, ten tweede, tegenwoordig de opvatting 
overheersend dat coöperatieve verhoudingen en onderling vertrouwen (‘trust’) 
essentieel zijn voor collectieve afspraken over productiviteitsverbetering. Freeman en 
Medoff stellen in hun veelgeprezen boek: ‘Unionism is neither a plus nor a minus to 
productivity. What matters is how unions and management interact at the 
workplace’.25 Interessant voor de vergelijkenderwijs vredige Nederlandse situatie is 
de opvatting van Horvitz over de Amerikaanse arbeidsverhoudingen dat voor 
productiviteitsonderhandelingen het management niet alleen de vakbond moet 
erkennen als haar tegenpool waar het de materiële belangen van werknemers betreft, 
maar ook als partner waar het de samenwerking op de werkvloer betreft.26

Ten derde, een productiviteitsovereenkomst heeft een bredere scope dan een 
gewone arbeidsovereenkomst. Met alleen een blik op lagere kosten, of op de kale 
teller en noemer, dreigt voor werknemers vaak een situatie van minder werknemers 
die harder moeten werken. Nodig is niet alleen een doorbreken van vastgeroeste, 
inefficiënte werkpatronen of het afschaffen van overuren, maar vooral een visie op de 
onderneming en het personeelsbestand als een geheel, zoals ook in de HRM-literatuur 
over de relatie HRM en performance wordt opgemerkt.

  

27 En dit leidt er weer toe dat 
onderhandelingen over productiviteit meer dimensies van performance en kwaliteit 
moet omvatten, niet alleen in de dienstensector en bij de overheid, maar ook daar 
waar output gemakkelijker is te meten.28

De zojuist genoemde punten vragen, ten vierde, om een lange termijn 
perspectief, zoals ook de Stichting van de Arbeid vaststelt.

 Ongetwijfeld voert dat ook naar een meer 
uitgebreider en gevarieerder instrumentarium om een hogere productiviteit te 
realiseren en, niet te vergeten, te waarderen in beloningsstructuren. Ook ‘handhaving’ 
van een goed productiviteitsniveau kan als passend in het lange termijnperspectief 
wordt gezien.  

29 Korte termijnafspraken 
brengen het gevaar met zich mee dat slechts eenmaal de vruchten van 
productiviteitsmaatregelen worden geplukt. Nodig is, aldus Wooden, et al. ‘a 
sustained impact on productivity’.30 Een langer tijdsbestek is nodig voor het 
ontwikkelen van coöperatieve relaties en werknemersparticipatie en voor het 
scheppen van een werkklimaat gericht op innovatie, acceptatie van technologische 
veranderingen, prettige werkomstandigheden, voortdurende ontwikkeling van kennis 
en vaardigheden en spelregels voor economische noodsituaties. Dat is een intensief 
proces dat om veel flexibiliteit vraagt. Bij een normale collectieve 
arbeidsovereenkomst is voor de onderhandelaars het proces ten einde bij de 
ondertekening, bij een productiviteitsovereenkomst begint na de ondertekening het 



eigenlijke werk pas. Dat werk vraagt wegens nieuwe technologische, economische en 
sociale ontwikkelingen regelmatig om doordenking en aanpassing. Binnen dat 
productiviteitskader blijft een ritme van gewone CAO’s waarschijnlijk wel van 
belang. 

Ten slotte, afstemming op de unieke, lokale condities en mogelijkheden is 
onmisbaar. Afspraken over productiviteitsverbetering zijn meestal maar ten dele 
elders reproduceerbaar. Daarom ook lijkt een centralistische aanpak eerder een recept 
voor mislukking dan voor succes; de ervaringen in Engeland en Nederland in de jaren 
zestig en de snelle wisseling van de onderhandelingsstructuur in Australië in de jaren 
negentig, laten dat goed zien. Op ondernemingsniveau kunnen de diverse 
beloningsinstrumenten, inclusief aspecten van sociale zekerheid en baanzekerheid, 
worden afgesteld op de diverse productiviteitscriteria, wat niet of veel minder het 
geval is in centrale of sectorale onderhandelingen. Ook vertrouwen en coöperatieve 
verhoudingen is deels ondernemingsspecifiek en niet vast te leggen in 
bedrijfsoverstijgende regelingen.  

 
De roep om afspraken over productiviteitsgroei is een terugkerend verschijnsel in de 
arbeidsverhoudingen. Dat is zeker het geval voor Angelsaksische landen waar ook 
daadwerkelijk ‘productivity agreements’ worden afgesloten. Het heeft, denk ik, te 
maken met de ‘adversarial industrial relations’ in die landen, waardoor bij tijd en 
wijle hard en versleten geworden afspraken en rechten ontdooiing behoeven. Wat dat 
betreft zijn de Nederlandse arbeidsverhoudingen flexibeler. Dat hebben de afspraken 
over flexibiliteit en employability in de jaren negentig wel aangetoond. In Nederland 
kan gemakkelijker dan in de Angelsaksische landen over inefficiënties en 
veranderingen worden gesproken, ook al neemt dat wel eens veel tijd.  

De aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid zijn dan ook passend, ware 
het niet dat ze vallen in een relatief centralistische bedding van arbeidsverhoudingen. 
Ook de verzwakking van de vakbeweging in de laatste decennia, in termen van 
organisatiegraad en institutionele invloed, vormt een serieus probleem voor 
productiviteitsonderhandelingen, partnerschap en collectieve onderhandelingen in het 
algemeen. Structuurversterking in de richting van meer lokale en individuele 
belangenbehartiging, het is al vaker gezegd, is hard nodig voor de Nederlandse 
vakbeweging. Immers, op ondernemingsniveau moeten de afspraken over 
productiviteitsmaatregelen worden gemaakt, waarbij de vakbond de belangen van 
werknemers bewaakt, ook door aansluiting te zoeken bij vormen van succesvol HRM-
beleid, maar waarbij geen taboes van bovenaf op de besprekingen moeten worden 
gelegd. Als men behalve ‘slimmer werken’ bijvoorbeeld ook langer per week wil 
werken of de vroeger dankzij loonbeperking verkregen atv-dagen wil ruilen voor 
meer loon, moeten er vooraf geen blokkades worden opgeworpen.31

Tot slot wil ik nog een aandachtspunt/leermoment aan de vijf eerder 
genoemde toevoegen. Indien men het pad van productiviteitsonderhandelingen op 
gaat, zorg dan dat er vooraf een helder onderzoeksdesign klaar staat om de 
verbeteringen in de tijd inzichtelijk te maken. Knelpunten kunnen dan via afspraken 
bijtijds worden bijgesteld, waarmee mogelijke teleurstellingen worden voorkomen. 

 Zo’n ruil kan de 
productiviteit per werknemer verhogen, zij het dat voor verhoging van de 
arbeidsproductiviteit per uur weer andere afspraken nodig zijn, wat ook geldt voor 
verlenging van het vele kleine deeltijdwerk, waaraan blijkbaar veel behoefte bestaat. 

Ik hoop dat de Nederlandse CAO-partijen het onderwerp serieus oppakken. 
04/07/2005 
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