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Twee gezichten van de Nederlandse vakbeweging

• Sterke formele positie
• Sectoraal niveau: cao’s

• Nationaal niveau: overlegpartner van overheid en werkgevers

• Organisatieniveau: vakbonden altijd zwak geweest

• Zwakke materiële positie
• Verschuiving machtsevenwicht van werknemers naar werkgevers



Sectorniveau: hoge en redelijk stabiele cao-dekking



Nationaal niveau: poldermodel

• Geïnstitutionaliseerde rol sociale partners via SER en Stichting van de
Arbeid

• Sinds Akkoord van Wassenaar (1982) grote invloed van sociale
partners op overheidsbeleid

• Sociale partners 20 maal genoemd in regeerakkoord
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Verzwakking vakbonden op sectoraal niveau

• Halvering organisatiegraad in laatste 35 jaar
• Al 40 jaar geen reële contractloonstijging
• Terugtred van standaardbaan (vast, voltijd)
• Ontwijking cao-afspraken door werkgevers
• Groeiend aantal cao’s zonder FNV
• Afwenteling risico’s door werkgevers op werknemers
• Moeizame uitwerking Sociaal Akkoord 2013
 



Erosie poldermodel op nationaal niveau*

• Na 2013 geen akkoord meer over kernthema arbeidsverhoudingen
• Macht van overheid op sociaaleconomisch gebied neemt af
• Legitimiteit sociale partners staat onder druk
 
 
* Zie Paul de Beer en Maarten Keune (2018). De erosie van het poldermodel. Mens en
Maatschappij, 93(3), 231-260



Is er toekomst voor de vakbeweging?

• Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en verstoring machtsevenwicht
versterken behoefte aan collectieve actie …

• … maar allerminst zeker dat vakbonden die rol kunnen vervullen
• Nieuwe koers vakbonden noodzakelijk om te overleven



Twee cruciale keuzes voor de toekomst

• Huidige vakbondsmodel versterken of kiezen voor nieuw model?
• Inspelen op de trends op de arbeidsmarkt of zelf de arbeidsmarkt van de

toekomst vormgeven?



Welk vakbondsmodel?

1. Ledenmodel: vrijwillig lidmaatschap
• Financiering vakbondsactiviteiten

• Machtsbasis (activering leden)

• Legitimiteit (afspiegeling beroepsbevolking)

2. Verkiezingsmodel:
• Alle werknemers/werkenden kiezen vertegenwoordiger

• Verplichte financiële bijdrage (bv. cao-heffing)

• Evt. gratis basislidmaatschap

 



Welke arbeidsmarkt?

1. Arbeidsmarkt verandert onvermijdelijk
• Van werknemers naar werkenden

• Van baanzekerheid naar werkzekerheid

• Van collectieve arrangementen naar individuele regelingen

2. Arbeidsmarkt wordt door ‘ons’ vormgegeven
• Op weg naar een nieuwe standaard arbeidsrelatie?

• Uitbreiding van collectieve regelingen naar alle werkenden?

 



Urgentie!

• Doordat de formele positie van vakbonden nog altijd sterk is, lijkt het
probleem niet urgent

• Maar als vakbonden te lang wachten met duidelijke keuzes, wordt hun
toekomst door anderen bepaald

• … en zijn er rond 2050 wellicht geen vakbonden meer


